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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini kebutuhan harian perusahaan sangat banyak dan juga 

beragam.Kebutuhan tersebut sudah merupakan kebutuhan sehari-hari 

yang biasa terjadi didalam perusahaan dalam berbagai skala 

perusahaan, sehingga setiap perusahaan pasti memiliki dana kas 

tersendiri yang dianggarkan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Biasanya dana perusahaan yang dianggarkan tersebut dikenal sebagai 

dana kas kecil. Dimana umumnya setiap perusahaan memilikinya, 

mengingat kebutuhan harian setiap masing-masing perusahaan juga 

bermacam-macam. 

Kas kecil yang merupakan bagian dari akuntansi memang 

diperuntukkan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan dana 

yang digunakan serta dianggarkan oleh perusahaan dalam skala 

periode waktu tertentu. Didalam kas kecil terdapat dua pencatatan 

yang umum digunakan yaitu metode dana tetap dan metode 

fluktuatif. PT. Petromas Kencana Surabaya merupakan sebuah 

perusahaan anak cabang dari perusahaan induknya PT. Petromas 

Kencana. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 09 Juli 2009. Kantor 

pusat PT. Petromas Kencana ini berada di Jakarta Pusat, sedangkan 

kantor cabangnya yang di Surabaya berada di Industri Pergudangan 

Sinar Gedangan.  
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Sebagai perusahaan distributor PT. Petromas Kencana 

melakukan jual beli dan distribusi ban untuk ring ban kecil keseluruh 

Indonesia. Tipe dan merk ban yang diimport oleh PT. Petromas 

Kencana ini adalah ban merk Toyo, sedangkanmerk ban Accelera, 

Landsail, Delinte, merupakan merk ban lokal. Seperti perusahaan 

pada umunya PT. Petromas Kencana juga memiliki dana kas kecil 

dan PT. Petromas Kencana juga menggunakan metode dana tetap 

sebagai metode akuntansi yang diterapkan didalam perusahaan. 

Bagi PT. Petromas Kencana yang merupakan perusahaan 

distributor pasti memiliki dana pengeluaran sehari-hari yang telah 

diduga ataupun tidak terduga sehingga sebagai perusahaan yang baik 

PT. Petromas Kencana Surabaya ini juga melakukan pencatatan, 

pembukuan dan pembentukan dana kas kecil perusahaan. 

Pembentukan dana kas kecil didalam PT. Petromas Kencana ini 

dilakukan tiap bulan selama periode satu tahun kerja. 

Dana kas kecil PT. PetromasKencana digunakan untuk berbagai 

hal, dan biasanya kas kecil yang berada didalam perusahaan ini 

digunakan untuk membiayai biaya-biaya yang bersifat harian yang 

dialami oleh perusahaan. Selain itu keberadaan kas kecil juga sangat 

menunjang aktivitas serta keberlangsungan hidup perusahaan. 

Biasanya keluar masuknya kas kecil akan dicatat setiap harinya 

bergantung pada keluar masuknya uang pada saat kejadian dan setiap 

bulannya akan ada pengisian uang masuk sebanyak dua kali pada 

saat pertengahan bulan dan pada saat akhir bulan saat menutup 

pencatatan buku kas kecil. 
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Disini pemagang melakukan pemilihan topik mengenai 

pemaparan ulang kembali bagaimana dana kas kecil didalam 

perusahaan terbentuk, dicatat, dan dilaporkan kembali hal ini 

dikarenakan pada saat melakukan studi praktik kerja pemagang 

ditempatkan dibagian tersebut oleh perusahaan. 

Dengan mengacu pada hal diatas maka disini pemagang akan 

mencoba memaparkan hasil studi praktik kerja pemagang selama 

empat bulan sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 

2016 pada PT. Petromas Kencana dimana topik pokok bahasan yang 

akan diangkat adalah mengenai kas kecil perusahaan. Disini 

pemagang mencoba memaparkan kembali bagaimana kas kecil 

didalam perusahaan ini dibentuk, dicatat dan dilaporkan.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Pembahasan penelitian ini difokuskan terhadap kegiatan 

pembentukan,pengisian,serta penggunaan dana kas kecil pada PT. 

PetromasKencana. Dimana dalam kegiatan tersebut dana kas kecil 

terdiri dari uang masuk, pencatatan pengeluaran dana kas kecil, dan 

pelaporan keuangan atas dana kas kecil. 

 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Manfaat akademik: 

Secara akademik, hasil laporan tugas akhir magang ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan 

tentang kas kecil didalam PT. Petromas Kencana. Selain itu juga 
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diharapkan hasil penelitian ini tidak berhenti sampai di sini saja 

tetapi dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik. 

 

1.3.2 Manfaat praktik: 

1. Bagi peneliti: diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan 

peneliti mengenai kas kecil pada PT. Petromas Kencana yang 

bergerak di bidang distributor ban. 

2. Bagi perusahaan: hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan 

perusahaan untuk menambah informasi bagi perusahaan dan 

karyawan yang ada mengenai kas kecil didalam perusahaan 

apakah pembentukan,pencatatannya dan pelaporannya sudah 

sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan inti sistematika penulisan laporan tugas akhir 

magang yang terdiri dari: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pedoman bagi bab-bab berikutnya. Bab 

ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, ruang 

lingkup, dan manfaat laporan magang ini. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan teori-teori yang melandasi dan mendukung 

laporan magang dan rerangka berpikir. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 
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 Bab ini menguraikan desain penelitian, jenis data dan 

sumber data, alat dan metode pengumpulan data, objek magang, dan 

prosedur analisis data. 

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan, deskripsi 

data, serta analisis dan pembahasan. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini memiliki tujuan untuk memberikan 

simpulan mengenai laporan magang ini dan saran bagi perusahaan. 

 


