
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT Asuransi FPG Indonesia didirikan pada tahun 1866 yang secara 

resmi dikenal sebagai PT Asuransi Indrapura Indonesia. PT Asuransi FPG 

Indonesia memiliki kantor cabang yang tersebar di beberapa kota di 

Indonesia, termasuk di Lampung yang beralamatkan di Jl. P. Diponegoro 

No. 7 Gulak-Galik, Teluk Betung Utara, Bandarlampung. PT Asuransi 

FPG Indonesia cabang Bandarlampung adalah solusi asuransi umum di 

Indonesia yang menyediakan jaminan untuk membiayai ongkos kerugian 

atau perbaikan bangunan maupun kendaraan (http://fpgins.co.id/, 2015, 

diakses 1 juni 2017). 

Sistem pengolahan dana kas kecil pada PT Asuransi FPG Indonesia 

cabang Bandarlampung sudah diterapkan dengan baik, dimana sudah 

terdapat tanggal transaksi, daftar transaksi dan jumlah transaksi setiap 

pemakaian yang dibuat menggunakan aplikasi spreadsheet. Tetapi untuk 

pemberian dan pemisahan tugas dalam mengelola kas kecil belum 

diterapkan dengan baik, sehingga bisa terjadi penyalahgunaan serta 

inefisiensi (Lampiran 1). Kurangnya sistem akuntansi pada pengolahan 

dana kas kecil membuat petugas sulit dalam melakukan penghitungan 

jumlah pengeluaran kas kecil dan dalam penyimpanan data transaksi kas 

kecil harus dilihat satu per satu melalui lembar (sheet), sehingga tidak 

dapat  terotomatis untuk mengetahui data - data transaksi kas kecil yang 

akan di buat laporan dan mencetak laporan kas kecil yang diinginkan 
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(Lampiran 2). Sedangkan hasil dari laporan kas kecil pada sistem saat ini 

kurang efektif, karena masih ada laporan yang belum terurut berdasarkan 

tanggal transaksi serta masih ada data transaksi yang rangkap sehingga 

karyawan tidak dapat mengetahui informasi dengan cepat tentang 

pengeluaran kas kecil (Lampiran 3). 

Kurangnya pengendalian intern dan sistem akuntansi dalam 

pengolahan kas kecil pada PT Asuransi FPG Indonesia Cabang 

Bandarlampung membuat sistem berjalan kurang efektif. Sehingga perlu 

dikembangkan suatu sistem dan penerapan pengendalian intern yang dapat 

membantu kelancaran proses pengolahan dana kas kecil dan pembuatan 

laporan kas kecil, serta memberikan kemudahan dalam menyajikan 

keakuratan dan ketepatan informasi yang dibutuhkan guna mengambil 

suatu keputusan. 

Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik akan 

membantu manajemen menetapkan sebuah kebijakan. selain itu, 

mendorong terciptanya efesiensi, melindungi aktiva dari penyalahgunaan 

seperti pemborosan dan kecurangan serta turut menjamin terciptanya data 

akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya (Hendrianto, 2014). 

Penerapan pengendalian intern terhadap kas dianggap sangat 

penting karena kas merupakan aktiva yang sangat likuid dan merupakan 

salah satu cara untuk menjaga agar dana kas kecil perusahaan tidak 

disalahgunakan. Didalam pratiknya pengeluaran yang jumlahnya relatif 

kecil sangat tidak efektif bila dilakukan dengan menggunakan cek, untuk 
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itu perusahaan biasanya membentuk suatu dana khusus yang disebut 

dengan dana kas kecil (Debora, 2015). 

Berdasarkan pada kasus diatas, PT Asuransi FPG Indonesia 

Cabang Bandarlampung perlu menerapkan pengendalian intern dan 

membutuhkan sistem sederhana dalam melakukan pengolahan dan 

penyusunan laporan kas kecil namun dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang terperinci dan akurat. Dengan diterapkan pengendalian 

intern yang baik dan dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat 

mengendalikan internal kas kecil dan menekan timbulnya kesalahan dalam 

pencatatan yang dapat merugikan perusahaan. Laporan keuangan juga 

dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai perkembangan 

keadaan keuangan kas kecil perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dan penulisan laporan dengan judul “SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PETTY CASH FINANCE PADA           

PT ASURANSI FPG INDONESIA CABANG BANDARLAMPUNG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan pada latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana upaya menerapkan sistem pengendalian intern petty cash 

finance pada PT Asuransi FPG Indonesia Cabang Bandarlampung ? 

b. Bagaimana merancang sistem pengendalian intern petty cash finance 

yang dapat mengolah dan membuat laporan kas kecil secara terperinci 

dan akurat  pada PT Asuransi FPG Indonesia cabang Bandarlampung? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai 

tujuan dan sasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan 

pengendalian intern dan membuat sistem sederhana yang dapat mengolah 

dan menyusun laporan kas kecil namun dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang terperinci dan akurat pada PT Asuransi FPG Indonesia 

Cabang Bandarlampung. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam 

penelitian ini agar nantinya tidak terlalu luas dan menyimpang. Penelitian 

ini dibatasi pada : 

1. Tahap rancangan dan sistem pengendalian intern kas kecil hanya 

membahas sistem kas kecil pada PT Asuransi FPG Indonesia Cabang 

Bandarlampung. 

2. Metode yang digunakan dalam pengeluaran kas kecil pada                 

PT Asuransi FPG Indonesia Cabang Bandarlampung adalah metode 

imprest (metode tetap). 

3. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas prosedur 

permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dan 

prosedur permintaan pengisian kembali dana kas kecil dengan metode 

imprest system. 

4. Bahasa pemograman yang digunakan adalah bahasa pemograman C#. 

5. Database yang digunakan adalah MySQL. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat    

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menerapkan 

sistem pengendalian intern kas kecil dengan menggunakan sistem 

informasi yang berguna bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang 

memerlukan serta sebagai pembanding antara teori yang didapat 

dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan. 

2. Secara praktis 

a. Meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait 

dengan sistem pengendalian intern kas kecil. 

b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk 

membuat keputusan bagi perusahaan khususnya mengenai 

sistem pengendalian intern kas kecil. 

c. Menambah informasi dan bahan referensi bagi mahasiswa 

dalam melakukan penelitian selanjutnya agar bisa lebih 

dikembangkan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab 

yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori dan penjelasan dari metode-metode yang 

akan digunakan dalam membuat Sistem Pengendalian intern petty cash 

finance pada PT Asuransi FPG Indonesia Cabang Bandarlampung. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pembahasan pada bab ini berisikan tentang analisis terhadap 

permasalahan, data yang digunakan untuk memecahkan masalah serta 

perancangan sistem yang berisikan model penyelesaian masalah pada 

sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang 

diusulkan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi pemaparan tentang bagaimana cara kerja sistem yang 

diusulkan dan desain database serta implementasi dari hasil penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas tentang kesimpulan berdasarkan pembahasan atas sistem 

informasi dan dilengkapi dengan saran yang dapat dijadikan masukan atau 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan di masa yang akan 

datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


