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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Ekonomi di Indonesia sangatlah pesat terutama 

dibidang pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia 

pada saat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat yaitu 

pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan sumber daya yang 

tersedia di Indonesia. Salah satu kebijakan  yaitu tentang peningkatan 

sarana air bersih. Meskipun air bersih bukan prioritas utama, tetapi 

peningkatan sarana air bersih sangat penting  mengingat kebutuhan 

utama bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam 

berupa air yang dapat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang berkaitan dengan air bersih. 

Pada saat ini fungsi air bagi masyarakat sangatlah penting. Seperti 

tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berisikan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dapat 

dipergunakan untuk menjamin kemakmuran dan  kesejahteraan rakyat. 

Air bersih adalah suatu kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi suatu 

keharusan dan menyangkut hajat orang banyak, air bersih digunakan 

untuk kebutuhan  rumah tangga, sosial, industri, dan sebagai bahan 
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baku produksi suatu perusahaan. Jadi air bersih adalah suatu pemenuh  

kebutuhan yang harus selalu tersedia dan terjaga kesehataannya. 

Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu badan atau perusahaan 

yang professional dan handal yang dapat mengelola kebutuhan air 

bersih di Indonesia. Di Indonesia perusahaan tersebut di bentuk oleh 

pemerintah dan yang dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM). Di Kabupaten Purbalingga sendiri sudah terbentuk 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan  suatu  

perusahaan daerah yang melayani kebutuhan akan air bersih. 

Perusahaan Daerah Air Minum itu merupakan suatu perusahaan di 

bidang jasa dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibawah 

kepemimpinan Daerah , PDAM dituntut untuk selalu professional 

dalam menjalankan usahanya, sebab perusahaan ini di bentuk untuk 

terus berjalan dan memenuhi kebutuhan air yang ada di daerah tersebut. 

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). Dengan 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 
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sosial terkandung kewajiban untuk dapan memenuhi kebutuhan air 

minum bagi seluruh masyarakat dengan tingkat harga yang terjangkau. 

Kas merupakan elemen yang penting dan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap pelaksanaan operasi maupun aktivitas perusahaan, 

Dengan kata lain kelancaran sebuah perusahaan tergantung besar 

kecilnya kas yang tersedia. Dengan kas yang besar perusahaan dapat 

beroperasi dan mengadakan investasi yang baru. Jumlah kas yang besar 

menunjukan tingginya tingkat likuiditas sebuah perusahaan. 

Penerimaan kas yang diperoleh suatu perusahaan dapat diperoleh dari 

aktivitas suatu perusahaan baik secara tunai maupun kredit. Sumber 

penerimaan kas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Purbalingga terdiri dari penerimaan pendapatan air, 

penerimaan  pendapatan non air, dan penerimaan kas lainnya. 

Dalam sistem penerimaan kas yang ada di PDAM ini yang harus 

sangat diperhatikan adalah saat keakuratan pencatatan m
3
 air sebagai 

dasar  penagihan pembayaran penggunaan air setiap bulannya, hal ini 

merupaka income yang mempunyai mengaruh terhadap cash flow 

perusahaan yang sangat vital. Sistem informasi penerimaan kas yang 

baik dalam menunjang kinerjanya harus dilakukan secara teliti dan 

akurat dalam pengelolaan hasil penjualan, proses pembuatan 

pelaporannya serta ditunjang oleh sarana dan fasilitas sumber daya yang 

memadai dalam perusahaan. 
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Dari uraian di atas, maka penulis akan menjelaskan bagaimana 

alur sistem penerimaan kas dari tagihan rekening air pelanggan dan 

penerimaan dari sambungan baru yang ada di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Purbalingga dari awal penerimaan kas hingga akhir, 

sehingga penulis akan menulis laporan tugas akhir dengan judul 

“Sistem Penerimaan Kas Dari Sambungan Baru Dan Tagihan 

Rekening Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) 

Kabupaten Purbalingga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulia akan membuat 

rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana sistem penerimaan kas dari sambungan baru dan tagihan 

rekening air pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Purbalingga? 

2. Apakah pengendalian intern yang digunakan pada sistem penerimaan 

kas dari sambungan baru dan tagihan rekening air pelanggan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga 

sudah baik? 
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1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

a. Adapun maksud dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang telah 

diterima selama diperkuliahan di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto pada Program Studi Akuntansi DIII pada dunia kerja 

yang nyata. 

2. Mempelajari tahapan-tahapan dalam mencari solusi untuk  

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan 

dengan bertitik tolak dari bekal ilmu yang diterima dan dipelajari 

di Universitas. 

3. Membandingkan antara materi yang diperoleh dari kuliah dengan 

keadaan yang terjadi pada perusahaan. 

4. Menganalisa hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang 

Akuntan disebuah perusahaan. 

b. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan  dengan tujuan agar mahasiswa 

memiliki kemampuan secara profesional dalam menentukan solusi 

untuk masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan demikian 

tujuan Praktek Kerja Lapangan di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Purbalingga adalah: 

1. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai system penerimaan 

kas dari tagihan rekening air pelanggan dan penerimaan kas dari 

sambungan baru pada PDAM Kabupaten Purbalingga. 

2. Memperoleh bukti bahwa sistem pengendalian intern pada sistem 

penerimaan kas dari tagihan rekening air pelanggan dan 
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penerimaan kas dari sambungan baru yang digunakan PDAM 

Kabupaten Purbalingga sudah baik. 

3. Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

di bidang akuntansi melalui proses pendidikan dan latihan kerja 

pada PDAM Kabupaten Purbalingga. 

4. Untuk mendapatkan pengalaman kerja tentang Sistem Penerimaan 

Kas. 

5. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah 

Praktek Kerja Lapangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Program Studi Akuntansi DIII. 

c. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan memberikan manfaat bagi 

mahasiswa agar mendapat kesempatan untuk mengetahui dinamika 

dunia kerja. Adapun manfaatnya antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa: 

a) Meningkatkan pengalaman kerja sebelum masuk ke dalam 

dunia kerja. 

b) Agar dapat memperoleh pengalaman praktis dan tambahan 

pengetahuan tentang sistem penerimaan kas di PDAM 

Kabupaten Purbalingga. 

c) Dapat membandingkan antara konsep atau teori yang diperoleh 

selama perkuliahan dengan kenyataan operasional di dunia 

kerja. 

d) Agar dapat melakukan kegiatan operasional secara nyata pada 

PDAM Kabupaten Purbalingga. 

Sistem Penerimaan Kas…, Hani Nurfianto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2020



7 

 

 

 

 

2. Bagi PDAM Kabupaten Purbalingga: 

a) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Purbalingga dapat menilai kualitas pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto, memberi masukan kompetensi 

yang sesuai, sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan 

lulusan yang dibutuhkan dunia kerja dan meningkatkan peran 

terhadap dunia pendidikan. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto: 

a) Memperoleh masukan kompetensi yang diperlukan oleh 

PDAM Kabupaten Purbalingga terhadap mahasiswa program 

studi Akuntansi DIII. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pada penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas. Penulisan ini dibatasi hanya pada 

Sistem Penerimaan Kas dari Sambungan Baru dan Tagihan Rekening 

Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Purbalingga. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diperoleh pada PDAM 

Kabupaten Purbalingga sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Pengumpulan data sesuai dengan cara mengamati langsung pada 

obyek yang dituju serta melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang 

masih berhubungan dengan obyek tersebut. 

2. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatatan dan 

penginputan dokumen yang berkaitan dengan sistem penerimaan 

kas. 

3. Metode Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan tanya 

jawab langsung kepada karyawan PDAM Kabupaten Purbalingga. 

4. Metode Studi Pustaka 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

teoritis dan bacaan lainnya sebagai bahan acuan dalam penulisan 

laporan Tugas Akhir yang berhubungan dengan judul tersebut.  
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1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

 

No Keterangan 
FEB MAR APR JAN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TAHAP PERSIAPAN 

1. Mengajukan Judul 

Tugas Akhir 

                

2. Meminta Surat 

Pengantar dari 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

                

3. Meminta konfirmasi 

persetujuan dari pihak 

tempat PKL 

                

TAHAP PELAKSANAAN 

1. Melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan 

            

2. Mempelajari bidang 

yang diterapkan saat 

PKL 

            

3. Melakukan Praktik 

Kerja Lapangan 

            

4. Melakukan sesi tanya 

jawab kepada 

penanggung jawab 

tempat PKL 

            

5. Melakukan 

pengumpulan data 

dalam dokumen 

maupun dalam bentuk 

Observasi 
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6. Mengucapkan 

terimakasih dan 

memohon pamit 

karena telah selesai 

melaksanakan PKL 

            

TAHAP PELAPORAN 

1. Menyusun laporan 

hasil PKL / TA 

            

2. Melaksanakan 

bimbingan PKL / TA 

            

3. Melakukan 

penyempurnaan 

laporan hasil PKL / 

TA 

            

Tabel 1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
  

 

Keterangan : 

 

 
 

 
Warna Putih : Tidak ada kegiatan untuk mencari materi. 

Warna Hitam : Ada kegiatan mencari materi dan informasi 

untuk penyusunan laporan. 
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