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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  LatarBelakang 

Setiap perusahaan yang di dirikan pasti mempunyai cita-cita yang harus 

dicapai oleh setiap perusahaan tersebut. Pada umumnya perusahaan-perusahaan 

tersebut mendirikan usahanya untuk mencari laba sebesar-besarnya, selain itu juga 

ada perusahaan yang di dirikan bukan untuk mecari laba melainkan untuk 

memperluas usahanya. 

Untuk mencapai laba  yang besar pada umumnya suatu perusahaan harus 

memiliki modal  yang sangat besar agar kegiatan operasional perusahaan selalu lancar 

tidak akan ada halangan apapun dan perusahaan dapat mencapai laba. Salah satu 

modal yang harus dimiliki suatu perusahaan adalah kas. Kas merupakan komponen 

yang sangat penting di dalam suatu perusahaan,  kas ini digunakan untuk kelancaran 

dalam kegiatan operasional maupun non operasional suatu perusahaan. Selain itu kas 

sangat penting sebagai alat pertukaran dan pembayaran atau transaksi yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan. Pengolahan atau pengelolaan kas yang efektif maupun efisien 

dapat mengurangi tindakan pelanggaran kas. Kas memiliki sifat yang likuid,  

membuat kas sangat mudah untuk digelapkan oleh oknum-oknum tertentu di dalam 

perusahaan tersebut. (Menurut Intermediate Accouinting : 83) 

Salah satu upaya agar kas tersebut aman adalah melakukan pengawasan dan 

melakukan pencatatan kas yang dimiliki baik penerimaan dan pengeluaran kas baik 

kas kecil maupun kas ditangan. Suatu perusahaan juga harus memiliki sistem dan 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang baik, dimana seorang manajemen 

keuangan harus bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, 

sebagai keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengolah kas yang baik dapat 

dilihat dari besar maupun kecilnya penerimaan maupun pengeluaran kas yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Sehingga pencapaian laba perusahaan dapat 

terwujudkan melalui usaha-usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. (Menurut 

Buku Kebijakan Perusahan) 
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PT. Taspen (Persero) merupakan singkatan dari PT. Dana Tabungan Asuransi 

Pegawai Negeri (Persero) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang berbentuk 

asuransi. Perusahaan tersebut telah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Dengan 

adanya kantor yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Maka nasabah yang ada 

juga berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. PT.Taspen ini 

memiliki dua program yaitu: program taspen, program asuransi tenagakerja (ASTEK) 

yang sering disebut dengan program tabungan hari tua (THT), dan program dana 

pensiun. Namun ada dua program yang ada di PT. Taspen yakni program JKK dan 

program JKM. 

Dengan adanya dua program dari PT. Taspen tersebut, saya tertarik untuk 

menjelaskan tentang program tabungan hari tua (THT). Program tersebut bertujuan 

untuk memberikan jaminan keuangan dan kesejahteraan yang diberikan suatu 

perusahaan atau instansi terkait kepada peserta tabungan hari tua (THT) dalam bentuk 

uang kepada peserta pada saat waktu berhenti mengabdikan dirinya pada perusahaan 

atau instansi tersebut.  Dikarenakan sudah mencapai usia pensiun atau diberikan 

kepada ahli warisnya pada waktu peserta program tabungan haritua (THT) meninggal 

dunia sebelum mencapai usia pensiun. Peserta dan ahli warisnya berhak memperoleh 

uang pensiunnya dari tabungan atau iuran wajib yang dikeluarkan atau dibayarkan 

pada saat mereka masih bekerja terdahulu yang dipotongkan melalui gaji pokok 

sebesar 3,25%. Semua ini merupakan penerimaan kas yang dimiliki oleh PT. Taspen 

(Persero) kantor cabang Purwokerto. Sebenarnya peserta yang menyetorkan uangnya 

kepada PT. Taspen (Persero) kantor cabang Purwokerto bukan hanya orang-orang 

pensiunan PNS, namun pensiunan dari instansitertentu yang sudah bekerjasama 

dengan PT. Taspen (Persero) kantor cabang Purwokerto. Oleh karena itu,  apabila 

peserta sudah mencapai waktu pensiun maka uang yang dibayarkan oleh peserta dan 

dibagikan oleh PT. Taspen dapat menjadi pengeluaran kas. 

Berdasarkan uraian diatas tertarik untuk mengadakan praktek kerja lapangan 

denganjudul “Prosedur  penerimaan dan pengeluaran kas program tabungan hari tua 

(THT) pada PT. TASPEN (persero) cabang Purwokerto”. 
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I.2   Rumusan Masalah. 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan tugas akhir praktek kerja 

lapangan “Bagaimana prosedur penerimaan dan pengeluaran kas program tabungan 

hari tua (THT) pada PT.TASPEN (persero) cabang Purwokerto?”. 

I.3   Pembatasan Masalah. 

Pembatasan masalah yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas program tabungan hari tua (THT) 

pada PT. Taspen (Persero) kantor cabang Purwokerto. 

2. Penghitungan uang yang diterima oleh peserta yang mengikuti program 

tabungan hari tua (THT) pada PT. Taspen (Persero) kantor cabang Purwokerto  

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan. 

a. Tujuan praktek kerja lapangan.  

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan program studi akuntansi DIII, fakultas 

ekonomi dan bisnis.  

2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan dan pengeluaran kas program 

tabungan haritua (THT) pada PT.TASPEN (Persero) kantor cabang 

Purwokerto. 

 

b. Manfaat praktek kerja lapangan. 

1. Dapat meningkatkan wawasan dalam memahami prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas program tabungan hari tua (THT). 

2. Sebagai pembanding antara ilmu yang sudah di dapat pada saat perkuliahan 

berlangsung kedalam kegiatan praktek kerja lapangan. 
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I.5   Metode Pengumpulan data. 

1. Observasi.  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang 

peneliti dengan cara melakukan kegiatan penelitian secara langsung pada instansi 

yang digunakan untuk kegiatan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

seorang peneliti dengan bertanya kepada narasumber yang terkait dengan 

pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung mengenai kegiatan penilitian 

yang dilakukannya. 

3. Dokumen 

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang 

peneliti  yang  dilakukan secara langsung untuk mendapatkan dokumen-dokumen 

yang peniliti tersebut butuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Penerimaan & Pengeluaran..., Wigati Seka Harumi,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



5 
 

I.6   Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

a. Tempat  : PT. TASPEN (Persero) kantor cabang Purwokerto. 

b. Bagian : Bagian keuangan dan bagian pelayanan. 

c. Waktu  : 1 Maret – 10 April 2017  

NO 
 KETERANGAN  

BULAN  

FEBRUARI MARET APRIL 

MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 

TAHAP PERSIAPAN :                      

a. Mengajukan judul                     

b. Mengurus perizinan                      

2 

TAHAP PELAKSANAAN:                     

a. Orientasi pada PT. TASPEN                     

b. Mempelajari sejarah PT. TASPEN                      

c.Mempelajari struktur organisasi,   

kebijakan mutu perusahaan,  visi dan 

misi, makna logo PT. TASPEN,                      

d.Mempelajari prosedur penerimaan   

dan pengeluaran kas program THT                     

e.Mewawancarai kepala bidang 

keuangan dan pelayanan dan 

mencatat data yang diberikan                     

f.Mengucapkan terimakasih dan salam 

perpisahan kepada karyawan PT. 

TASPEN                     

3 

TAHAP PELAPORAN:                     

a. Menyusun laporan hasil PKL                     

b.Melaporkan hasilPKL kepada 

Pembimbing.                      
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