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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman semakin lama semakin pesat, kecanggihan 

Teknologi dan Informasi sudah merajai kehidupan manusia. Hal tersebut 

sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia mendatang. Tidak hanya di 

Indonesia namun secara global pengaruhnya semakin terasa, seperti 

meningkatnya kebutuhan manusia. 

Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti dimasa yang akan 

datang tersebut sebagian manusia memerlukan Bank. Karena Bank merupakan 

Lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa bank lainnya. 

Ini merupakan tantangan besar bagi perusahaan jasa perbankan. 

Dengan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan pelayanan 

terbaik yang efektif dan efisien kepada nasabahnya, maka perusahaan harus 

menjaga kepercayaan dimata masyarakat Indonesia. 

Suatu perusahaan akan dapat berjalan secara berkesinambungan 

usahanya apabila proses penerimaan dan pengeluaran kasnya dapat berjalan 

secara efektif dan efesien. Salah satu tujuan dan fungsi pengawasan adalah 

melindungi harta perusahan. 

Untuk itu diperlukan sistem yang memadai, agar dapat melindungi 

harta perusahaan dari usaha penyelewengan terutama yang menyangkut 

penerimaan dan pengeluaran kas. 
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Penerimaan dan pengeluaran kas merupakan masalah  yang sangat 

penting. Karena kas sifatnya mudah untuk dipindah tangankan dan tidak dapat 

dibuktikan kepemilikannya, maka kas sangat mudah untuk digelapkan. Untuk 

menghindari dan memperkecil tingkat penyelewengan, maka diperlukan suatu 

sistem pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang cukup 

memadai, oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengawasi dan 

mengatur pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas secara khusus. 

Dengan adanya sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas 

yang dapat menjamin terhindarnya dari penyimpangan laporan keuangan. 

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu media untuk mengawasi dan mengatur 

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas agar berjalan dengan baik. 

PT.Bank BTN (Persero)Tbk. Pekanbaru yang kegiatannya bergerak 

dalam bidang perusahaan jasa dan selain itu Bank BTN Pekanbaru juga 

memiliki Tabungan, Giro, Deposito, dan salah satu kegiatan Bank BTN juga 

bisa untuk melakukan pengiriman uang ke Rekening lain, Pembayaran Listrik, 

Pembayaran SPP, dan Pembayaran kredit Rumah dll.  

Prosedur penerimaan kas dimulai dengan nasabah mengisi form 

penyetoran, kemudian nasabah menyetor uang nya ke Teller, dan teller 

memasukkan data nasabah ke sistem yang telah ada di bank. 

Salah satu tujuan dari fungsi pengawasan adalah melindungi harta 

benda perusahaan, sehingga dengan demikian diperlukan suatu sistem 

pengawasan yang memadai sebagai antisipasi terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang berlaku pada lembaga keuangan tersebut, dimana 
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dilakukan melalui prosedur-prosedur yang cermat dan teliti terutama dalam 

pengawasan penerimaan dan pengeluaran kas pada badan usaha tersebut. 

Demikianlah begitu pentingnya arti sebuah pengawasan terhadap alat 

likuiditas yang dalam hal ini adalah kas bagi suatu lembaga perbankan, maka 

atas dasar inilah penulis memberanikan diri untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “SISTEM PENGAWASAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN KAS PADA BANK BTN (PERSERO) Tbk. CABANG 

PEKANBARU” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menyimpulkan 

perumusan masalah yaitu : Bagaimanakah sistem pengawasan penerimaan 

dan pengeluaran kas pada Bank BTN (Pesero)Tbk. Cabang Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada Bank BTN Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan dan pengeluaran 

kas pada Bank BTN Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dengan melakukan penelitian ini penulis mendapatkan pengalaman 

dan pengetahuan tentang ilmu Perbankan khususnya masalah sistem 

pengawasan penerimaan dan pengeluaran kas pada Bank BTN. 
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b. Melalui peneliian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pihak Bank BTN dalam membuat perencanaan dan pengambilan 

keputusan. 

c. Sebagai bahan informasi  bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan 

berkepentingan dalam lembaga keuangan dan diluar lembaga 

keuangan. 

1.4 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Bank BTN (Persero) Tbk. 

Cabang Pekanbaru di Jl. Jendral Sudirman No.393 Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Bank BTN (Persero) Tbk. Cabang 

Pekanbaru pada tanggal 6-10 Februari 2017.  

3. Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah : 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang memperoleh langsung dari lokasi 

penelitian dalam hal ini adalah staf karyawan dan bagian kredit di 

Bank BTN Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

 Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan 

melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap objek penelitian 

untuk mendapatkan gambaran secara umum langsung tentang 

permasalahan yang akan diteliti. 

b. Wawancara  

 Adalah Tanya jawab langsung kepada narasumber baik dari bagian 

teller, dan staf Bank BTN yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini. 

c. Kepustakaan  

 Adalah metode pengumpulan data yang mengacu dari asumsi buku-

buku yang telah ada sebelumnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini merupakan garis besar 

penyusunan yang memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara 

keseluruhan isi Tugas Akhir ini. Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini terdiri: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat 

Penulisan, Teknik Pengumpulan Data dan Sitematika Penulisan. 

 



 6 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Merupakan Gambaran Umum Perusahaan yang berisikan Sejarah 

ringkas berdirinya Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan dan 

Struktur Organisasi serta Aktivitas Perusahaan. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Merupakan uraian teoritis yang mendukung penulisan ini, seperti 

pengertian sistem, pengertian kas, prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas, serta landasan teori yang berkaitan dengan 

sistem pengawasan. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Hasil 

Penelitian dan Pembahasan serta memberikan Saran yang 

berhubungan dengan hasil penulisan Tugas Akhir ini. 

 

 

 


