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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

penting bagi berbagai lapisan masyarakat. Sebagai produk kebutuhan 

masyarakat, maka air bersih yang berkualitas akhirnya menjadi suatu 

tuntutan masyarakat saat ini. Karena segala aktifitas masyarakat di berbagai 

aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Hal ini dikarenakan 

masyarakat sudah memahami pentingnya air bersih bagi kehidupan yang 

sehat. Keadaan geografis kota Jepara yang sebagian mendukung akan 

ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang sangat penting mengingat akan 

kebutuhan utama masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. 

Di era globalisasi saat ini fungsi air bagi masyarakat sangatlah 

penting. Seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, 

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dapat 

dipergunakan untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan seluruh 

rakyat. Air bersih sudah menjadi keharusan dan menyangkut hajat hidup 

orang banyak, air bersih digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sosial, 

industri, dan sebagai bahan baku produksi suatu perusahaan. Pemenuhan 

kebutuhan ini harus selalu tersedia dengan lancar dan sehat, Oleh sebab itu 

diperlukan adanya suatu badan atau perusahaan yang professional dan 

handal yang dapat mengelola kebutuhan akan air bersih. 
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Di Indonesia, perusahaan tersebut dibentuk oleh pemerintah 

dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ). Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Jepara merupakan salah satu perusahaan daerah yang 

melayani kebutuhan akan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan merupakan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). 

PDAM Sebagai perusahaan daerah dituntut untuk selalu 

professional dalam menjalankan usahanya, sebab perusahaan ini dibentuk 

untuk terus berjalan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan 

badan usaha yang menjalankan 2 fungsi yaitu : sebagai “Social oriented” 

(pelayanan yang baik terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih) dan 

“Profit oriented” (bertujuan untuk menghasilkan laba sebagai dana untuk 

beroperasi dan sumber penerimaan daerah). Tuntutan perusahaan untuk 

mencapai pendapatan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-

kecilnya mungkin mengakibatkan kedua fungsi tersebut tidak bisa 

dilaksanakan dengan mudah karena dalam fungsi sosial terkandung 

kewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi seluruh 

masyarakat dengan tingkat harga yang terjangkau. Setiap perusahaan dalam 

menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas, kas diperlukan baik untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan 

investasi baru. 

Di dalam perusahaan aliran kas bersifat continue, yang berasal dari 

adanya penjualan. Penjualan tersebut akan berlangsung secara terus menerus 
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yang memungkinkan perusahaan tersebut dapat melangsungkan usahanya. 

Penjualan yang baik akan membawa perusahaan kepada tujuan yang ingin 

dicapainya Sumber penerimaan kas pada PDAM JEPARA terdiri dari 

penerimaan pendapatan air, penerimaan pendapatan non air, dan penerimaan 

uang lainnya. Dalam perusahaan, aktivitas penjualan merupakan salah satu 

yang sangat penting, mengingat aktivitas ini akan menghasilkan pendapatan 

pada perusahaan. Penerimaan kas pada suatu perusahaan mengandung 

kerawanan adanya penyelewengan dan penggelapan, maka diperlukan suatu 

sistem akuntansi penerimaan kas kas yang baik. Berdasarkan pembayaran 

rekening air pada PDAM JEPARA, pelanggan yang tidak membayar pada 

waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda keterlambatan. Batas 

akhir pembayaran adalah tanggal 20 pada bulan yang bersangkutan. Di 

dalam sistem penerimaan kas ini yang harus diperhatikan adalah keakuratan 

pencatatan m3 air sebagai dasar penagihan,hal ini dikarenakan dana yang 

berasal dari pembayaran tagihan air dari pelanggan setiap bulannya 

merupakan income yang mempunyai pengaruh terhadap cash flow bagi 

perusahaan dan sangat vital. Sistem informasi penerimaan kas yang baik 

dalam menunjang kinerjanya harus teliti dan akurat dalam pengelolaan hasil 

penjualan, proses pembuatan pelaporannya serta ditunjang oleh sarana dan 

fasilitas sumber daya yang memadai. 

Oleh karena itu pengendalian intern merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam aktivitas manajemen di perusahaan. Tujuan 

pengendalian intern adalah untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya 
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penggelapan maupun kecurangan dalam aset perusahaan. Selain itu dapat 

meningkatkan ketelitian, dan mendorong efisienssi untuk mematuhi 

kebijakan manajemen (mulyadi, 2008). Dengan adanya sistem pengendalian 

intern yang baik, pihak manajemen diharapkan mampu merencanakan dan 

mengendalikan operasi perusahaan dengan baik. Sehingga akan membuat 

segala aktivitas dapat dikontrol dan tercapainya efektivitas. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “SISTEM PENERIMAAN KAS DARI SAMBUNGAN 

BARU DAN TAGIHAN AIR PELANGGAN PADA PDAM 

KABUPATEN JEPARA”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas penulis mengidentifikasi tentang : 

1. Sistem informasi akuntansi dalam penerimaan kas di PDAM 

Kabupaten Jepara pada sambungan baru dan tagihan air pelanggan 

yang dilakuakan melalui internet namun masih ada beberapa 

dilakukan secara manual.  

2. Sistem pengendalian intern pada penerimaan kas pada sambungan 

baru yang masih belum berjalan dengan baik di PDAM Kabupaten 

Jepara. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

Perumusan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem penerimaan kas dari sambungan baru 

dan tagihan rekening air pelanggan? 

2. Bagaimana sistem pengendalian intern? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian di PDAM Kabupaten Jepara 

adalah sebanagi berikut ini. 

1. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem dan 

prosedur penerimaan kas dari sambungan baru dan tagihan 

rekening air pelanggan pada PDAM Jepara. 

2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern di PDAM 

Kabupaten Jepara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam pelaksanaan 

sistem penerimaan kas dari penjualan air bersih yang dilakukan 

oleh perusahaan tempat penelitian ini dilakukan dan bila perlu 
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dikajikan sumber pemikiran untuk penyempurnaan di masa yang 

akan datang. 

1.5.2 Bagi Penulis  

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan 

menambah pengetahuan serta wawasan karena dapat menerapkan 

secara langsung teori yang diperoleh dari bangku kuliah selama ini 

dengan praktik sebenarnya di perusahaan. 

1.5.3 Bagi Pihak lain 

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi 

dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penenlitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi 

Akuntansi Penerimaan Kas. 

 


