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ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ARUS KAS 

PADA PT. PELINDO 

Oleh : 

THERESIA INGRIT PASARI 

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Bosowa 

ABSTRAK 

THERESIA INGRIT PASARI .2022. Skripsi. Analisis Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Arus Kas Pada PT. PELINDO dibimbing oleh Nur Fadhila 

Amri, SE.,Ak.,M.Si.,CSRS.,CSRA dan Dr. Firman Menne, SE. M.Si. AK.CA. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 

sistem informasi akuntansi arus kas pada PT. PELINDO.  

Objek penelitian adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalaam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui hasil wawancara 

dan pengamatan yang akan dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penerapan sistem informasi 

akuntansi arus kas pada PT. PELINDO sudah baik. Untuk menyusun laporan arus 

kas baik arus kas masuk maupun arus kas keluar di dalam perusahaan sebaiknya 

diperlukan meningkatkan ketelitian terutama juga di dalam melakukan 

pembayaran agar kembali mengecek jumlah mapun faktur yang akan dikirimkan 

agar dapat sesuai dengan yang semestinya. Sistem informasi yang digunakan 

didalam perusahaan sudah sangat membantu didalam menyajikan laporan 

keuangan yang ada terutama laporan arus kas dan sistem informasi akuntansi ini 

sangat membantu dan berperan penting didalam perusahaan untuk mengambil 

sebuah keputusan dan untuk menghasilkan sistem informasi yang berkualitas. 

 

  

Kata Kunci : penerapan sistem informasi akuntansi, arus kas 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CASH FLOW ACCOUNTING 

INFORMATION SYSTEMS AT PT. PELINDO 

by: 

THERESIA INGRIT PASARI 

Prodi Accounting Faculty Of Econimics 

University Bosowa 

ABSTRACT 

THERESIA INGRIT PASARI. 2022. Skripsi. Analysis of the Application of 

Cash Flow Accounting information Systems at PT. PELINDO was supervised by 

Nur Fadhila Amri, SE.,Ak.,M.Sc.,CSRS.,CSRA and Dr. Firman Menne, SE. 

M.Si.AK.CA. 

The purpose of the study was to determine and analyze the application of 

cash flow accounting information systems at PT. PELINDO. 

The object of research is PT. Port of indonesia (Persero) Regional 4 

Makassar City, South Sulawesi province. The type of research used in this 

research is qualitative research. Data obtained through interviews and 

observations to be analyzed qualitatively.  

The results showed that the application of cash flow accounting  

information systems at PT. PELINDO is already good. To compile a cash flow 

report, both cash inflows and cash outflows within the company, it is necessary to 

increase accuracy, especially in making payments so that they re-check the 

amount and invoices that will be sent so that they should be. The information 

system used in the company has been very helpful in presenting existing financial 

reports, especially cash flow reports and accounting information systems. 

 

Keywords : Application of accounting information systems, cash flow 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bercerita tentang arus kas yang ada pada perusahaan-perusahaan tentulah 

memiliki sifat yang sangat sensitif. Hal ini dikarenakan arus kas merupakan salah 

satu laporan keuangan perusahaan yang menentukan sehat atau tidaknya sebuah 

perusahaan bisa dilihat dari pemasukan (debet) dan pengeluaran (kredit). Apabila 

kedua diantara tersebut debet dan kredit seimbang maka laporan keuangan 

tersebut dapat dikatakan baik/sehat. Sebaliknya, apabila keduanya debet maupun 

kredit ada yang tidak sesuai baik itu nilainya lebih besar maupun kecil maka 

laporan keuangan tersebut dapat dikatakan tidak baik/ kurang sehat. Hal ini juga 

diungkapkan dalam penelitian (Hery,2017) bahwa arus kas yang pengelolaannya 

tidak benar akan mengakibatkan ketidakseimbangan arus kas masuk dan arus kas 

keluar. 

Arus kas merupakan sebuah aliran dana kas yang masuk dan aliran dana 

kas yang keluar atau yang setara dengan kas (Sulistiowati,2018) Arus kas yang 

fungsinya menampilkan segala yang menjadi pemasukan maupun pengeluaran 

operasional perusahaan, tentulah harus ekstra hati-hati diperhatikan. Karena arus 

kas ini salah satu bagian yang menunjang kelanjutan untuk laporan keuangan 

yang lainnya seperti rugi laba, perubahan modal, dan neraca 

Menurut (Austi,2021) laporan arus kas sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan perusahaan menyajikan data mengenai kondisi 

kas perusahaan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya. Arus kas
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berfungsi untuk menilai kinerja suatu perusahaan atas aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaaan serta untuk mengetahui aktivitas mana yang menghasilkan dana 

terbesar bagi perusahaan itu sendiri (Simangunsong,2018). Laporan keuangan 

yang dikerjakan baik secara manual maupun melalui sistem masing-masing 

perusahaan yang terkomputerisasi dan terhubungkan dengan koneksi internet, 

haruslah sama. Jika ada perbandingan antara manual maupun sistem, maka pihak 

perusahaan perlu melakukan pengecekan antara keduanya agar sesuai dan dapat 

menghasilkan sebuah informasi yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang digunakan 

perusahaan untuk membuat dan menilai keputusannya (Kalsum,2020). Sistem ini 

sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Dimana hasil informasinyalah 

yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk kedepannya dengan 

bercermin pada informasi berupa laporan sebelumnya. Sistem informasi akuntansi 

yang digunakan oleh perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap proses 

kegiatan yang dilakukan didalam perusahaan, apabila sistem informasi akuntansi 

di dalam perusahaan menggunakan komputerisasi akan sangat mudah untuk 

mengetahui segala yang terjadi jika dibandingkan dengan sistem informasi secara 

manual. 

Laporan keuangan yang tersajikan dengan baik, maka akan menghasilkan 

informasi yang baik pula. Namun sebaliknya, apabila laporan keuangan yang 

tidak tersajikan dengan baik, maka informasi yang disampaikan juga tidaklah 

yang semestinya. Segala yang menjadi untung maupun rugi yang dialami 

perusahaan, harus disampaikan berupa informasi akuntansi sesuai dengan yang 
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tersistemkan maupun yang manual agar tidak adanya tumpang tindih antara satu 

dengan lainnya.  

Laporan keuangan yakni arus yang paling sering menimbulkan 

permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, karena pemasukan yang lebih 

rendah nilainya dibandingkan dengan pemasukan yang ada. Atau bisa juga 

sebaliknya, pemasukan yang tinggi dibandingkan dengan pengeluaran, maka itu 

tidak menimbulkan masalah untuk sementara. Seperti halnya yang terjadi di 

beberapa perusahaan yang tergolong besar. Salah satunya perusahaan yang 

bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan laut yakni PT. Pelabuhan Indonesia 

(Persero) Regional 4 Kota Makassar Sulawesi Selatan Indonesia. 

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar dalam pengelolaan 

sistem informasi keuangan perusahaan telah disajikan seperti yang dikelola oleh 

perusahaan-perusahaan lainnya. Dimana menampilkan laporan arus kas sebagai 

bagian dari laporan keuangan lainnya untuk mengetahui segala yang menjadi 

pemasukan atas pengelolaan pelabuhan laut dan segala yang menjadi pengeluaran 

untuk operasional perusahaan baik yang terbayarkan secara tunai maupun secara 

kredit. Bisnis utama pelindo ini yaitu memberikan jasa pelayanan untuk kapal, 

bongkar muat barang dan petikemas, dan pelayanan penumpang. Wilayah 

operasional pelindo 4 terbagi dalam beberapa kantor cabang yang terletak di 

kawasan Indonesia timur yaitu, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, 

Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo yang mempunyai cabang 

yang tersebar di berbagai daerah membuat perusahaan mengaplikasikan SAP 
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(System, Application, and Processing) ini bertujuan agar semua kantor cabang 

perusahaan ini lebih berfokus kepada kinerja operasional perusahaan dimana SAP 

ini digunakan untuk membuat laporan arus keuangan terutama laporan arus kas. 

Dengan penggunaan aplikasi SAP ini sangat membantu perusahaan dalam sistem 

administrasi antara kantor cabang dan cabang-cabang terintegrasi dalam satu 

sistem melalui SAP (System, Application, and Processing). Adapun aplikasi yang 

IBS (Integrated Billing System) yaitu aplikasi yang digunakan pelindo dalam 

proses pembayaran pelayanan perusahaan yang kemudian setiap pelaporannya 

tercatat di SAP. 

Permasalahan yang terjadi yaitu biasa adanya keterlambatan pencatatan 

pada saat adanya pembayaran maupun pengeluaran lainnya yang dapat 

menghambat proses pencatatan sehingga tidak berjalan dengan efektif. Pada 

pengeluaran terkadang ada keterhambatan seperti biasa terjadi kekeliruan pada 

saat pembayaran pajak, sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang 

harus dibayarkan sehingga terkadang telat bayar. Adapun permasalahan yang 

lainnya nomor rekening si penerima tidak valid terkadang nomor rekening yang 

tercantum tidak sesuai dengan yang semestinya, ada juga jaringan yang kurang 

stabil, Dan yang terakhir pada penggunaan faktur pajak sering terjadi keliru 

dimana faktur yang dikirimkan telah expired atau masa berlakunya habis dan 

penggunaan kode faktur yang tidak sesuai, menyebabkan keterlambatan dalam 

pembayaran tagihan sehingga kualitas pelayanan yang tidak optimal. 

 Seperti kita ketahui bersama bahwa, untuk memperoleh sebuah informasi 

berupa keuangan perusahaan, tidaklah cukup hanya melihat laporan yang telah 
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tersajikan begitu saja. Banyak hal yang harus diperhatikan, baik dari segi rincian 

nilai setiap akun yang tersaji maupun yang tidak teruraikan dalam satu bentuk 

laporan saja. Seperti yang terjadi di banyak perusahaan, banyak yang 

menampilkan begitu indahnya laporan keuangan perusahaan mereka dengan laba 

yang tinggi dan pengeluaran yang minim namun realitanya tidak seindah tampilan 

laporan keuangan yang mereka sajikan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar 

belakang yang diungkapkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Arus Kas Pada PT. Pelindo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu: “Bagaimana Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Arus Kas Pada PT. PELINDO” ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem 

informasi akuntansi arus kas pada PT. PELINDO. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti : Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan dan 

dapat membandingkan antara teori yang di dapat dari bangku kuliah dan 

keadaan yang sebenarnya di lapangan berkaitan dengan judul yang akan 
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diteliti. 

2. Manfaat bagi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 : Sebagai bahan 

masukan terkait apa yang akan diteliti. 

3. Manfaat bagi pembaca : Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan 

bagi pembaca terkait sistem informasi akuntansi arus kas dan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

Menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai 

hubungan dengan penelitian tersebut. Landasan teori ini juga menguraikan tentang 

teor-teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian. 

2.1.1 Sistem 

Menurut (Kristanto,2018:1-2) pengertian sistem merupakan kumpulan 

elemen- elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan 

(input) yang ditunjukkan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut 

sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan. Sistem merupakan 

sekelompok jaringan dari berbagai prosedur yang disusun dalam rangkaian secara 

utuh dan menyeluruh yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama 

lain guna mencapai suatu tujuan (Nurazila,2018). Sistem merupakan sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi sama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu (Siringo,2019). 

 Secara umum pengertian sistem yaitu sekumpulan objek, unsur-unsur 

atau bagian-bagian yang mempunyai arti berbeda-beda yang saling berhubungan, 

saling bekerjasama serta saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki 

keterkaitan pada sebuah rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu 

pada lingkungan yang kompleks (Bitar,2021). Definisi lainnya sistem pada 
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dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, 

yang berfungsi bersamaan untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa elemen yang 

dapat membentuk sebuah sistem, yaitu :  

1. Tujuan (Goal), setiap sistem mempunyai tujuan entah hanya satu atau 

mungkin lebih. tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang dapat 

mengarahkan sistem. Tanpa adanya tujuan, sistem tidak akan terarah dan 

tidak terkendali. 

2. Masukan (Input), sistem ini merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam 

sistem dan selajutnya akan menjadi bahan yang dapat diproses. Masukan 

dapat berupa sesuatu yang nampak (secara fisik) ataupun yang tidak nampak.  

3. Proses (Process), adalah bagian yang melakukan sebuah perubahan atau 

transformasi dari masukan menjadi keluaran yang bermanfaat dan lebih 

bernilai. 

4. Keluaran (Output), merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi, 

keluaran ini dapat berupa suatu informasi, saran, cetak laporan, dan 

sebagainya. 

5. Batas (Boundary), sistem ini adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar 

sistem (lingkungan), dan batas dari sistem ini dapat menentukan konfigurasi, 

ruang lingkup, atau kemampuan sistem. 

6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik (Control Mechanism And 

Feedback), sistem ini diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang 

dapat menghasilkan keluaran, umpan balik ini juga bisa mengendalikan 
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masukan maupun proses untuk mengatur agar sistem dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan. 

7. Lingkungan (Environment), adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. 

Lingkungan ini bisa berpengaruh terhadap operasi sistem yang bisa 

merugikan maupun menguntungkan sistem itu sendiri. 

 Ada beberapa yang menjadi karakteristik sistem menurut (Hasanah,2019) 

yaitu suatu sistem tersebut mempunyai komponen, kemudian mempunyai batas 

sistem, mempunyai lingkungan luar dari sistem, menjadi media penghubung, 

masukan-masukan, pengolahan, keluaran, dan tujuan dari sistem. Berikut ini 

masing-masing penjelasan mengenai karakteristik dari sistem: 

1. Komponen (Components), yaitu suatu sistem dengan skala yang lebih kecil 

dimana subsistem ini saling berinteraksi atau bekerjasama dan membentuk 

suatu kesatuan yang terorganisir sehingga dapat mencapai tujuan bersama. 

2. Batas sistem (Boundary), yaitu suatu sistem yang memberikan pembatasan di 

antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan diluar 

sistem tersebut. 

3. Modal lingkungan luar sistem (Environments), yaitu segala sesuatu yang 

berada diluar dari batasan sistem yang memberikan pengaruh terhadap 

operasional sistem tersebut. 

4. Penghubung sistem (Interface), yaitu media yang menjadi perantara atau 

penghubung antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. 

5. Masukan (Input), yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem, dan dapat 

berupa sumber daya utama yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi 
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atau suatu masukan yang diproses sehingga menghasilkan sesuatu yang baru 

(output). 

6.  Proses (Process), yaitu tahapan dalam sistem yang bertugas memproses suatu 

masukan menjadi suatu keluaran yang diharapkan. 

7. Keluaran (Output), yaitu hasil dari suatu proses di dalam sistem yang berasal 

dari masukan, yang sebelumnya diolah dan diklasifikasikan agar 

menghasilkan suatu keluaran (output). 

8. Sasaran (Goal), yaitu suatu sistem yang harus mempunyai tujuan tertentu 

dimana tujuan ini yang akan mempengaruhi terhadap masukan yang diberikan 

kepada sistem serta akan mempengaruhi juga terhadap keluaran yang akan 

dihasilkan. 

 Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 

kumpulan sebuah sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan 

bekerja secara bersama-sama dalam mengolah dan menghasilkan data yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan. 

2.1.2 Sistem Informasi 

Pengertian sistem informasi menurut (Hutahaean,2018:13) adalah suatu 

system di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan 

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 

yang dibutuhkan. (Yanuardi & Permana,2018) sistem informasi adalah sistem 

dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti yang 
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dijelaskan oleh (Kurniawan,2020) sistem informasi merupakan sekumpulan 

kegiatan dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk kegiatan suatu organisasi 

dalam membantu menyediakan informasi untuk memudahkan dalam pengambilan 

keputusan serta dalam pengendalian pada sebuah organisasi.  

Dalam artikel (Oktavia,2019) menyebutkan bahwa sistem informasi terdiri 

dari kumpulan komponen yang disebut juga sebagai blok bangunan (building 

block), dimana sistem informasi terdiri dari blok masukan, model, keluaran, 

teknologi, basis data, dan blok kendali. Sebagai unsur yang memiliki kesatuan, 

suatu sistem melakukan interaksi terhadap setiap blok untuk mencapai tujuan, 

penjelasan mengenai masing-masing blok adalah sebagai berikut: 

1. Blok masukan (Input block), merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk 

memasukkan data kedalam sistem, termasuk metode-metode serta media yang 

digunakan untuk mengambil data yang akan dimasukkan.  

2. Blok model (Model block), merupakan kombinasi dari prosedur, metode 

matematik, serta logika yang digunakan untuk memanipulasi data masukan 

dan data yang sebelumnya yang sudah tersimpan pada basis data dengan cara 

yang sudah ditentukan. 

3. Blok keluaran (Output block), merupakan hasil akhir atau keluaran dari suatu 

sistem informasi yang berupa informasi yang berkualitas serta dokumentasi 

penting yang berguna untuk semua tingkatan para pemakai sistem. 

4. Blok teknologi (Technologi block), merupakan teknologi dalam sistem 

informasi dipakai untuk menjalankan prosedur-prosedur sistem, mulai dari 

menerima masukan, menjalankan model, menyimpan data, mengambil dan 
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mengakses data, memproses serta mengirimkan output. 

5. Blok basis data (Database block), merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, yang tersimpan di komputer dan dapat 

digunakan atau dimanipulasi oleh perangkat lunak dalam komputer tersebut. 

6. Blok kendali (Control block), merupakan pengendalian perlu dirancang dan 

diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat 

dicegah atau bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung diatasi. 

Berdasarkan defenisi di atas disimpulkan bahwa sistem informasi adalah 

sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membentuk satu 

kesatuan yakni dalam mengolah, mengumpulkan, maupun menghasilkan data baik 

itu data yang diterima maupun yang dikeluarkan disatukan menjadi satu sehingga 

dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. 

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, 

mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi 

para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, 

perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-

langkah keamanan (Romney dan Steinbart,2018:10). Sistem informasi 

akuntansi (SIA) adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan 

menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan 

dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem Informasi Akuntansi adalah Sistem 

merupakan dua komponen atau lebih yang menjadi satu, yang saling berhubungan 

antara subsistem sehingga menjadi sistem yang lebih besar yang saling berkaitan 
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untuk mencapai tujuan yang sama  (Nugroho,2019). Sistem informasi akuntansi 

yaitu suatu komponen yang saling memiliki berhubungan serta bekerjasama untuk 

memproses, mengumpulkan, menyebarkan dan menyimpan informasi dalam 

upaya mendukung pengambilan suatu keputusan, koordinasi, pengendalian dan 

untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan (Oktavia,2020). 

Dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai 

kepada sebuah perusahaan atau instansi. Sistem informasi akuntansi mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menyajikan informasi akuntansi untuk 

dijadikan sebagai alat dalam perencanaan dan pengendalian juga sebagai 

pengambilan keputusan (Riningsih,2018:12).  

Adapun pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi 

adalah terdiri dari:  

a. Pihak internal perusahaan, terdiri dari manajer dan juga karyawan, 

kelompok ini menggunakan informasi untuk mendukung setiap perencanaan 

dan fungsi pengendaliannya. Dari informasi yang di dapatkan oleh pihak 

internal dapat mereka gunakan untuk menjalankan tugasnya sehingga 

kinerja dari perusahaan dapat meningkat. 

b. Pihak eksternal perusahaan, pihak ini memerlukan sebuah informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi seperti halnya laporan keuangan. 

Adapun pihak dari eksternal perusahaan seperti, investor dan calon investor, 

pemberi pinjaman (bank), pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. 

 Dalam pengelolaannya sistem informasi akuntansi mempunyai 

komponen yakni yang dapat memproses dan mendukung sistem informasi 
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akuntansi. (Romney dan Steinbart,2018:11) mengatakan bahwa terdapat enam 

komponen dalam sistem informasi akuntansi di antaranya adalah sebagai berikut: 

Para pengguna yang menggunakan sistem.  

1. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan 

menyimpan data.  

2. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.  

3. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.  

4. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, 

perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam 

mengolah sistem informasi akuntansi. 

5. Pengendalian internal dan prosedur kemanan guna melindungi sistem 

informasi akuntansi. 

 Sistem informasi akuntansi mempunyai fungsi dan juga manfaat yang 

dapat menambah nilai dan juga manfaat akuntansi. (Romney dan Steinbart, 

2018:11) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai tiga fungsi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan 

organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. 

2. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan 

penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan 

secara berulang. 

3. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan 
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personil organisasi.  Sedangkan manfaat penggunaan sistem informasi 

akuntansi yang dikemukakan oleh (Romney dan Steinbart,2018:11) adalah 

sistem yang dirancang dengan baik dan dapat memberikan manfaat serta dapat 

menambah nilai dalam sebuah organisasi dengan: 

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa). 

2. Meningkatkan efisiensi. 

3. Berbagi pengetahuan. 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (supply chains). 

5. Memperbaiki struktur pengendalian internal. 

6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan. 

 Selain mempunyai fungsi dan juga manfaat sistem informasi akuntansi 

juga memiliki tujuan yang dapat memberikan informasi pada sebuah organisasi 

yang bertujuan untuk mengambil keputusan (Riningsih,2018). Tujuan dari sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Suatu sistem informasi akuntansi memberikan metode yang teratur untuk 

mengumpulkan dan mengorganisis serta memproses data-data transaksi 

perusahaan yang kemudian dikomunikasikan dalam bentuk informasi sehingga 

dapat dipakai sebagai alat bantu manajemen untuk mendukung pengambilan 

keputusannya.  

2. Sistem informasi akuntansi akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 

manajemen dalam pelaksanaan operasi harian perusahaan. 

3. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menghasilkan informasi yang besar 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.  

 

 Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan sebuah sistem yang mempunyai komponen yang dapat 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam mengolah, memproses, 

mengumpulkan, maupun mencatat data atau informasi yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan bersama. 
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2.1.4 Akuntansi 

Menurut (Saryoko dkk,2018) Akuntansi adalah sebuah proses 

mengidentifikasi, proses kegiatan meliputi pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan informasi ekonomi untuk mempertimbangkan dan 

memutuskan terkait laporan keuangan yang dipergunakan oleh pemakai informasi 

yang bersangkutan. Akuntansi merupakan seni pencatatan dalam laporan 

keuangan yang dibuat untuk para pelaku aktivitas ekonomi untuk menilai kinerja 

keuangan dalam rangka proses pengambilan keputusan (Nurazila,2018). 

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Siringo,2019). 

Adapun akuntansi ini mempunyai persamaan untuk bisa melihat 

bagaimana perusahaan menggambarkan kondisi keuangan yang terjadi. 

Persamaan dasar akuntansi yaitu kondisi keuangan atau kekayaan perusahaan 

yang menggambarkan aktiva dengan kewajiban atau hutang dan modal pemilik 

yang selalu menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi debet dan sisi kredit 

(Sujarweni,2018). Dibawah ini dapat dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi 

ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara sisi debet dan sisi kredit 

yaitu: 

1. Aktiva (assets) yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

2. Utang (liabilities) yaitu sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari 

kreditur. 

3. Modal (capital) yaitu sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari 
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pemilik. 

Rumus persamaan dasar akuntansi: 

Aktiva = Pasiva 

Aktiva = Utang + Ekuitas 

Aktiva = Utang + Ekuitas (Modal dan Saldo Laba) 

 Adapun yang harus diperhatikan bahwa persamaan dasar akuntansi 

aktiva = kewajiban + modal harus seimbang jumlahnya setiap terjadi transaksi. 

Rumus persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk melihat dan menganalisis 

segala pencatatan yang terjadi baik disisi debet maupun kredit. dimana akuntansi 

sendiri mempunyai suatu tahapan untuk dapat melihat bagaimana pencatatannya 

sangat berpengaruh terhadap proses pencatatan di dalam perusahaan sehingga 

terlebih dahulu harus mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan yang 

terjadi oleh karena itu dibutuhkan suatu siklus yaitu siklus akuntansi.  

 Siklus Akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk 

melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam 

sebuah perusahaan siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 

satu tahun (Ayunda,2020). Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri 

dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pelaporan informasi ekonomi. Akuntansi adalah tahapan kegiatan 

yang terus menerus dan kembali pada tahap awal dan akan membentuk siklus. 

Siklus akuntansi diurutkan sebagai berikut: 

1. Bukti transaksi merupakan suatu dokumen yang menandai bahwa transaksi 

telah terjadi. 
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2. Jurnal transaksi merupakan buku catatan kronologis terdapat transaksi atau 

peristiwa keuangan di suatu perusahaan. 

3. Buku besar merupakan suatu catatan akuntansi yang menggambarkan kenaikan 

atau penurunan aktiva atau utang yang dibuat secara individu untuk setiap item 

laporan keuangan. 

4. Neraca saldo merupakan suatu laporan yang memuat daftar akun beserta saldo-

saldo baik itu akun yang bersaldo debet maupun kredit. 

5. Jurnal penyesuaian merupakan tempat pencatatan data-data transaksi tertentu 

pada akhir periode demi menyesuaikan jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap 

akun terhadap kenyataan yang sebenarnya. 

6. Neraca lajur merupakan lembaran kertas yang berkolom-kolom yang berisi 

akun, baik akun riil maupun akun nominal yang akan dijadikan dasar 

penyusunan laporan keeuangan. 

7. Laporan keuangan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban antara 

perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan 

pihak lain. 

8. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi 

dengan maksud memindahkan saldo akun nominal atau akun sementara ke 

akun modal, sehingga saldo akun modal sesuai dengan yang tercantumkan 

dalam neraca akhir. 

9. Jurnal pembalik merupakan jurnal penyesuaian kembali ke jurnal yang dibuat 

pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu.  

Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwa akuntansi merupakan suatu 
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proses pencatatan, pengelompokan, pengidentifikasian, dan penggolongan atas 

setiap pelaporan keuangan maupun transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu 

perusahaan untuk mengambil keputusan pada suatu periode tertentu. 

2.1.5 Laporan Keuangan 

Menurut (Suteja,2018) “Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode 

tertentu yang digunakan sebagai komunikasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Laporan keuangan merupakan ringkasan atas pencatatan transaksi 

keuangan yang terjadi selama periode palaporan yang bertujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik entitas 

(Bahri,2020:187). Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara 

lengkap dan terperinci bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif 

mengenai posisi keuangan perusahaan dan perubahan-perubahannya, serta hasil 

yang dicapai selama periode tertentu (Ardhianto,2019:75). 

 Dalam mengelola laporan keuangan dibutuhkan suatu komponen yang 

dapat mendukung sehingga laporan keuangan yang didapatkan dapat baik pula 

dalam menunjang kegiatan operasional. (Kasmir,2019:28) terdapat 5 komponen 

laporan keuangan yang sering digunakan dalam sebuah perusahaan adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Balance sheet (Neraca) adalah laporan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.  

2. Income statement (Laporan laba rugi) adalah laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau 

rugi yang diderita perusahaan.  

3. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan 

jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan ini juga menjelaskan 

perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal 

perusahaan. 
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4. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk 

dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pinjaman atau 

pendapatan dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-

biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. 

5. Laporan Catatan Atas Laporan merupakan laporan yang dibuat berkaitan 

dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan 

infomasi tentang penjelasan yang diangap perlu atas laporan keungan 

yang ada sehingga menjadi jelas sebab dan penyebabnya. 

 

 Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomik, (Standar Akuntansi Keuangan,2018:13). Dalam rangka mencapai 

sebuah keputusan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi yang dapat 

meliputi entitas yang didalamnya terdapat beberapa informasi seperti: 

a. Asset;  

b. Liabilitas;  

c. Ekuitas;  

d. Penghasilan dan Beban, termasuk keuntungan dan kerugian; 

e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik; dan  

f. Arus kas, Informasi tersebut terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, 

membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa 

depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus 

kas masa depan.  

Jadi, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan dan mencatat segala bentuk transaksi dalam sebuah 

perusahaan untuk menunjukkan posisi keuangan yang terjadi. 
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2.1.6. Arus Kas  

 Arus kas adalah yang berisi tentang penerimaan kas, pengeluaran kas, dan 

saldo kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan pada suatu periode tertentu (Miqdad,2018:194). Arus Kas 

merupakan sarana yang berisi perubahan posisi nilai kas yang berasal dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang memberikan informasi mengenai 

arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan (Hapsari,2019).  

 (Prastowo,2019:25) arus kas mempunyai tujuan selain untuk mengetahui 

segala pengeluaran maupun pemasukan arus kas juga mempunyai tujuan yang 

dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik itu yang 

berasal dari arus kas operasi, investasi, dan pendanaannya berikut adalah 

penjelasannya:  

1. Mengetahui perubahan aset bersih, stuktur keuangan, dan kemampuan 

mempengaruhi arus kas, baik yang berasal dari aktivitas. 

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.  

3. Mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus 

kas masa depan dari berbagai perusahaan.  

4. Dapat menggunakan informasi arus kas historis sebagai indikator jumlah waktu 

dan kapasitas arus kas masa depan.  

5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan 

antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. 

 

Arus kas itu merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai 

arus kas masuk dan arus kas keluar berdasarkan kegiatan yang terjadi baik itu 

kegiatan arus kas operasi, investasi, dan pendanaan (Sukamulja,2019:147). Arus 

kas ini diklasifikasikan baik itu dari aktivitas arus kas operasi, aktivitas arus kas 

investasi, dan juga aktivitas arus kas pendanaan yang masing-masing mempunyai 

kegiatan yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut: 

1. Aktivitas Arus Kas Operasi  
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 Arus kas operasi dalam laporan arus kas merupakan kas yang diterima 

atau dibayarkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasi. Arus kas inilah 

yang menggambarkan kas yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan. Berikut 

beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas operasi yaitu: 

Arus kas masuk terdiri atas beberapa, yaitu: 

1) Penerimaan kas dari pelanggan.  

2) Penerimaan pendapatan bunga. 

3) Penerimaan deviden kas atas investasi.  

4) Penerimaan dari klaim asuransi. 

5) Penerimaan pajak penghasilan. 

Arus Kas Keluar Antara Lain:  

1) Pembayaran kas untuk pembelian persediaan.  

2) Pembayaran gaji dan upah. 

3) Pembayaran beban operasi.  

4) Pembayaran beban bunga. 

5) Pembayaran pajak. 

6) Pembayaran premi asuransi. 

2. Aktivitas Arus Kas Investasi  

Investasi merupakan cara bagaimana perusahaan untuk menumbuhkan 

modal dan mengembangkan bisnis. Arus kas investasi meliputi arus kas masuk 

dan arus kas keluar dari kegiatan investasi perusahaan. Aktivitas investasi yang 

dimaksud adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan 
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penanaman dana dalam aset jangka panjang. Berikut beberapa contoh arus kas 

yang berasal dari aktivitas investasi yaitu: 

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi:  

1) Penjualan tanah. 

2) Pelepasan aset tetap.  

3) Penjualan peralatan. 

4) Penerimaan hasil penjualan aset keuangan.  

5) Penerimaan bunga. 

6) Penerimaan deviden kas.  

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi:  

1) Pembelian tanah. 

2) Pembelian peralatan. 

3) Investasi pada aset tak berwujud. 

4) Penempatan pada properti investasi. 

3. Aktivitas Arus kas Pendanaan 

 Aktivitas pendanaan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam memperoleh sumber dana, baik secara internal maupun 

eksternal untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Arus kas pendanaan 

berkaitan dengan saldo pinjaman jangka panjang dan modal perusahaan. Berikut 

beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu: 

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan:  

1) Kenaikan saldo pinjaman bank. 

2) Kenaikan saldo utang sewa usaha.  
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3) Kenaikan saldo utang wesel. 

4) Penerbitan obligasi.  

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan:  

1) Pembayaran pokok pinjaman pada pihak ketiga.  

2) Penurunan saldo utang sewa usaha. 

3) Pelunasan utang wesel. 

4) Pembayaran beban yang berkaitan dengan pinjaman.  

 Dalam menyusun laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan 

tahunan dalam perusahaan harus menyajikan arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi dengan menggunakan dua metode yaitu metode langsung dan metode 

tidak langsung, untuk menyajikan laporan arus kas dapat menggunakan kedua 

metode tersebut yakni: 

a. Metode langsung (direct method) mengelompokkan arus kas masuk dan arus 

kas keluar dari kegiatan operasi. Metode ini menghitung arus kas bersih dari 

kegiatan operasi dengan terlebih dahulu menghitung masing-masing komponen 

arus kas operasi baik yang diterima dari pelanggan maupun yang dibayarkan 

kepada pemasok, seperti beban operasi, pembayaran bunga, dan pembayaran 

pajak. 

b. Metode tidak langsung (indirect method) berbeda dengan metode langsung 

metode tidak langsung menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi 

dengan menyesuaikan laba bersih perusahaan. Baik metode langsung maupun 

tidak langsung pada akhirnya akan menghasilkan saldo arus kas operasi bersih 

yang sama. 
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 Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa arus kas merupakan 

aktivitas perusahaan yang berisi penerimaan dan pengeluaran kas, aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan yang dapat memberikan informasi tentang arus 

kas masuk dan arus kas keluar. 

 

2.2 Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir adalah suatu teori yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya dan membentuk suatu diagram tentang bagaimana teori saling 

berhubungan dengan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi. 

Tabel 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendasi 

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 

Bagaimanakah Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Arus Kas Pada PT. PELINDO 

Metode Kualitatif 

Kesimpulan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 

syang Terletak Di Jln. Soekarno No.1, kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (90173) yang bergerak dalam bidang 

Kepelabuhan.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Data Kualitatif, yaitu berupa gambaran umum perusahaan dan 

penjelasan mengenai Analisis penerapan sistem informasi akuntansi 

arus kas pada PT. PELINDO. 

2. Data Kuantitatif, yaitu berupa angka-angka, dalam penelitian ini data 

kuantitatif yang digunakan berupa data-data yang berhubungan dengan 

bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi arus kas pada PT. 

PELINDO. 

3.2.2 Sumber Data 

 Di dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu 

sebagai berikut:  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang-

orang atau pelaku atau pelaku yang menjadi subjek. Dan dalam 
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penelitian ini seperti wawancara yang dibuat tentang sistem informasi 

arus kas pada PT. Pelabuhan indonesia (Persero) Regional 4. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data dan infomasi 

dari pembaca, karya ilmiah, dokumen-dokumen instansi yang erat 

dengan penelitian. Dan dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen 

yang ada di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam Pengumpulan data, peneliti dapat mengumpulkan berbagai teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut:  

1. Wawancara dilakukan secara mendalam dan membuat pertanyaan langsung 

dengan pihak yang terlibat di dalam memberikan informasi pada siklus arus 

kas. yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil secara langsung pada 

perusahaan dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berwenang 

mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan melakukan 

wawancara langsung kepada pegawai bagian keuangan. 

2. Dokumentasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa dokumen 

atau arsip yang bisa memberikan informasi tentang pengamatan sistem 

informasi akuntansi arus kas. 

3. Pengamatan dilakukan dengan mengamati, observasi, dan menganalisis 

secara langsung proses yang terjadi di dalam menerapkan kegiatan sistem 

informasi akuntansi arus kas pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) 

Regional 4.  

4. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai informasi 
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dari buku, referensi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan sistem 

informasi akuntansi arus kas. 

3.4 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif. Metode ini digunakan dengan menganalisis kenyataan atau 

fakta yang ditemui di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori 

yang penulis dapatkan.  

Adapun urutannya adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian yaitu di PT. Pelabuhan 

Indonesia (Persero) Regional 4 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Dalam 

hal ini peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi data. 

2. Menganalisa/Mengevaluasi Bagaimana Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Arus Kas Pada PT. PELINDO. 

 

3.5 Defenisi Operasional 

1. Sistem, merupakan kumpulan sebuah sistem yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya dan bekerja secara bersama-sama dalam 

mengolah dan menghasilkan data yang digunakan untuk mencapai suatu 

tujuan. 

2. Sistem Informasi, adalah sistem yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan yakni dalam mengolah, 

mengumpulkan, maupun menghasilkan data baik itu data yang diterima 

maupun yang dikeluarkan disatukan menjadi satu sehingga dapat 

digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. 
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3. Sistem informasi akuntansi, merupakan sebuah sistem yang mempunyai 

komponen yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

dalam mengolah, memproses, mengumpulkan, maupun mencatat data 

atau informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. 

4. Akuntansi, merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, 

pengidentifikasian, dan penggolongan atas setiap pelaporan keuangan 

maupun transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk 

mengambil keputusan pada suatu periode tertentu. 

5. Laporan Keuangan, adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan dan mencatat segala bentuk transaksi dalam 

sebuah perusahaan untuk menunjukkan posisi keuangan yang terjadi. 

6. Arus kas, merupakan aktivitas perusahaan yang berisi penerimaan dan 

pengeluaran kas , aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang dapat 

memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya 

merupakan perairan dan terletak di lokasi yang strategis karena berada di 

persimpangan jalur perdagangan internasional yang berbasis transportasi 

laut. Sehingga peran pelabuhan sebagai pintu perdagangan ekonomi 

internasional sangat vital bagi kegiatan perekonomian Indonesia. Oleh 

karena itu, keberadaan pelabuhan menjadi kunci utama bagi pemerintah 

untuk mendorong kegiatan ekonomi dan mengundang investasi. 

Di masa lalu, kerajaan-kerajaan maritim Nusantara seperti Sriwijaya, 

Majapahit, kerajaan di Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan 

dunia melalui rempah-rempah. Para saudagar dari Gujarat dan China 

mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku kemudian 

mengirimkannya melalui kapal dagang ke China, Jazirah Arab, Eropa, 

hingga Madagaskar. 

Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi titik transit dan pusat 

perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, 

sehingga menjadi pelabuhan perdagangan besar. Hal inilah yang 

melatarbelakangi lahirnya Pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan. PT 

Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menjadi Badan Usaha Milik 
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Negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, khususnya pengelolaan 

dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, perusahaan mengoperasikan 94 

pelabuhan yang berlokasi di 32 provinsi di Indonesia. Dari Sumber hingga 

Jawa Barat, Pelindo merupakan salah satu BUMN strategis dimana seluruh 

pelabuhan yang dikelola memiliki posisi signifikan dalam perhubungan 

jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut. Sebelumnya, 

untuk mengelola pelabuhan di Indonesia, dibentuk 4 Pelindo yang terbagi 

dalam beberapa wilayah.  

Pelindo I, misalnya, mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk 

berdasarkan PP No. 56 Tahun 1991, sedangkan nama Pelindo I ditetapkan 

berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Desember 1992. Pelindo II 

mengelola pelabuhan di 10 provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, Sumatera 

Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II didirikan berdasarkan PP No. 57 

Tahun 1991, Pelindo II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas 

Fatimah SH, No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Pelindo III mengelola 

pelabuhan di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT. Pembentukan Pelindo III 

dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 5 tanggal 1 

Desember 1992, berdasarkan PP No. 58 Tahun 1991.  Sementara itu, 

Pelindo IV mengelola pelabuhan di 11 provinsi, yakni Kalimantan Timur, 
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Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 

Pelindo IV dibentuk berdasarkan PP No.59 tanggal 19 Oktober 1991. 

Sedangkan akta pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah, SH no. 

7 tanggal 1 Desember 1992. 

Setiap Pelindo memiliki cabang dan anak perusahaan untuk mengelola 

bisnisnya. Pelindo I, II, III, IV adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

tidak tercatat yang 100% sahamnya dimiliki oleh Kementerian BUMN 

selaku Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak 

ada informasi mengenai Pemegang Saham Utama atau Saham Pengendali 

Individu di Pelindo. Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai pemilik tunggal dan 

pemegang saham tunggal. Penggabungan atau integrasi keempat Pelindo 

menjadi satu Pelindo yang kemudian bernama PT Pelabuhan Indonesia 

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang 

Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) menjadi PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero). Pelindo II bertindak sebagai holding company 

(perusahaan induk) dan 3 Pelindo (I, III, IV) bertindak sebagai sub-holding. 

Pembentukan sub-holding yang mengelola klaster bisnis bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas layanan dan efisiensi bisnis Pelindo. 

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia nomor: S- 756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang 

Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo 
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Perusahaan. Sehingga Pelindo II berubah nama menjadi PT Pelabuhan 

Indonesia (Persero) atau Pelindo. 

 

2. VISI DAN MISI PERUSAHAAN 

a. Visi: Menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas 

dunia. 

b. Misi: Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui 

peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna 

mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia. 

 

3. TATA NILAI PERUSAHAAN : AKHLAK 

A: Amanah 

Kami memegang teguh kepercayaaan yang diberikan. 

K: Kompeten 

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 

H: Harmonis kami saling peduli dan menghargai perbedaan. 

L: Loyal 

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 

A: Adaptif 

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun 

menghadapi perubahan. 

K: Kolaboratif 

Kami membangun kerjasama yang sinergi. 
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4. STUKTUR ORGANISASI 

 

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi 

Sumber: PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 

Gambar 4.1  Stuktur Organisasi 
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5. SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PADA PELINDO 4 

1. Direktur Utama 

Direktur utama mempunyai fungsi bertanggung jawab atas pengelolaan 

kegiatan dalam bidang komersial, teknik, operasi, pelayanan SDM dan 

umum, anggaran, akuntansi, dan pengelolaan dan pembinaan cabang 

pada regional 4 dalam rangka untuk mendukung pencapaian visi dan misi 

perusahaan. 

Tugas – tugas: 

a. Mengarahkan dan mengusulkan kegiatan bidang komersial di 

lingkungan regional. 

b. Mengarahkan dan mengusulkan kegiatan bidang teknik di 

lingkungan regional. 

c. Mengarahkan dan mengusulkan kegiatan bidang operasi di 

lingkungan regional. 

d. Mengarahkan dan mengusulkan kegiatan bidang pelayanan sdm dan 

umum di lingkungan regional. 

e. Mengarahkan dan mengusulkan kegiatan bidang anggaran, akuntansi 

dan pelaporan di lingkungan regional. 

f. Mengarahkan dan mengusulkan kegiatan bidang pengelolaan 

keuangan dan perpajakan di lingkungan regional. 

g. Mengarahkan dan mengusulkan kegiatan pengelolaan regional. 

h. Mengarahkan, mengelola dan membina kegiatan cabang pada 

regional 4. 
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2. Divisi komersial  

Divisi komersial mempunyai fungsi mengelola dan mengevaluasi 

kegiatan komersial melalui pemasaran, pengelolaan penjualan, hubungan 

pelanggan serta pengelolaan aset komersial untuk memastikan pencapaian 

visi dan misi perusahaan das aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan 

ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di lingkungan 

regional. 

b. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan penjualan di 

lingkungan regional. 

c. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan hubungan pelanggan di 

lingkungan regional. 

d. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan aset di 

lingkungan regional. 

e. Melaksanakan pengelolaan business plan dan Rencana Kerja 

Manajemen (RKM) Regional yang selaras dengan Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan (RJPP). 

 

3. Department Pengusahaan Properti 

Department pengusahaan properti mempunyai fungsi merumuskan 

kegiatan pengelolaan portofolio aset, asset recovery serta optimalisasi aset 

untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi 

pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku. 
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Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan pengelolaan portofolio aset di lingkungan 

regional. 

b. Merumuskan kegiatan pengelolaan asset recovery di lingkungan 

regional. 

c. Merumuskan kegiatan pengelolaan optimalisasi aset di lingkungan 

regional. 

 

4. Department Pemasaran 

Department pemasaran mempunyai fungsi merumuskan dan 

mengusulkan kegiatan program dan hubungan pelanggan dalam rangka 

mendukung operasionalisasi  dan pencapaian tujuan perusahaan. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan riset dan pemilihan target pasar di lingkungan 

regional. 

b. Merumuskan kegiatan strategi pemasaran go-to market di 

lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan pengelolaan target penjualan di lingkungan 

regional. 

d. Merumuskan kegiatan hubungan pelanggan di lingkungan regional. 

e. Merumuskan kegiatan pengelolaan pembayaran dan pendapatan di 

lingkungan regional. 
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f. Merumuskan kegiatan pengelolaan penanganan kasus/keluhan 

pelanggan dan customer satisfaction management di lingkungan 

regional. 

 

5. Divisi Operasi 

Divisi Operasi mempunyai fungsi mengelola dan mengevaluasi 

kegiatan operasional meliputi pelayanan kapal, pelayanan petikemes, 

pelayanan cargo, pengelolaan (fasilitas terminal) penumpang, pengelolaan 

HSSE, dan pelaporan untuk memastikan pencapaian visi dan misi 

perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan 

yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kapal di 

lingkungan regional. 

b. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pelayanan petikemas di 

lingkungan regional. 

c. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pelayanan cargo di 

lingkungan regional. 

d. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan (fasilitas 

terminal) penumpang di lingkungan regional. 

e. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan HSSE dan pelaporan di 

lingkungan regional. 
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6. Department Pelayanan Kapal 

Department pelayanan kapal mempunyai fungsi merumuskan kegiatan 

kepatuhan regulasi standar, penentuan dan pemantauan standar pelayanan 

(SLA/SLO), pemenuhan compliance (administrasi/perijinan), pemenuhan 

sertifikasi (keahlian) operator, kesiapan sarana/prasarana pemanduan, 

pelayanan pemanduan dan penundaan, monitoring dan evaluasi, 

peningkatan/inovasi pada pelayanan kapal untuk memastikan pencapaian 

visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan 

ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan kepatuhan regulasi standar di lingkungan 

regional. 

b. Merumuskan kegiatan penentuan dan pemantauan standar pelayanan 

(SLA/SLO) di lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan pemenuhan compliance 

(administrasi/perijinan) di lingkungan regional.  

d. Kegiatan Pemenuhancompliance (administrasi/perijinan) di 

lingkungan regional. 

e. Merumuskan kegiatan pemenuhan sertifikasi (keahlian) pandu/ 

petugas tunda di lingkungan regional. 

f. Merumuskan kegiatan pengelolaan dan kesiapan sarana/prasarana 

pemanduan di lingkungan regional. 
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g. Merumuskan kegiatan pengelolaan pelayanan pemanduan dan 

penundaan di lingkungan regional. 

h. Merumuskan kegiatan pengelolaan peningkatan/inovasi pada 

pelayanan kapal di lingkungan regional. 

 

7. Department Pelayanan Petikemas dan Barang 

Department pelayanan petikemas dan barang mempunyai fungsi 

merumuskan kegiatan pengelolaan dan pelayanan petikemas dan 

manajemen container serta pelayanan cargo dan manajemen operasional 

layanan cargo untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan 

aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan pelayanan petikemas dan manajemen 

container di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan pelayanan cargo dan manajemen operasional 

layanan cargo di lingkungan regional. 

 

8. Department Pelayanan Ro-Ro Dan Penumpang 

Department pelayanan Ro-Ro dan penumpang mempunyai fungsi 

merumuskan kegiatan pengelolaan fasilitas terminal penumpang dan 

strategi operasi pelayanan ro-ro untuk memastikan pencapaian visi dan 

misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan 

ketentuan yang berlaku.  

Tugas-tugas: 
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a. Merumuskan kegiatan pengelolaan fasilitas terminal penumpang di 

lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan strategi operasi pelayanan ro-ro di lingkungan 

regional. 

 

9. Department HSSE 

Department HSSE mempunyai  fungsi merumuskan kegiatan 

pengelolaan HSSE, melalui implementasi kepatuhan perijinan regulasi & 

standar HSSE, pemantauan dan pengelolaan HSSE dalam kegiatan 

operasional, serta pengelolaan manajemen insiden dan investigasi untuk 

memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang 

saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan pengelolaan kepatuhan perijinan regulasi & 

standar HSSE di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan pemantauan dan pengelolaan kesehatan, 

keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja dalam kegiatan 

operasional di lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan pengelolaan manajemen insiden dan 

investigasi HSSE di lingkungan regional. 

d. Merumuskan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Pelabuhan. 

 

10. Department Pelaporan 

Department pelaporan mempunyai fungsi merumuskan kegiatan pelapor 
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mempunyai fungsi merumuskan kegiatan pelaporan pada divisi operasi, 

melalui pelaporan penentuan dan pemantauan SLA/SLO pada pelayanan 

petikemas, monitoring, evaluasi, dan peningkatan pelayanan petikemas, 

cargo, dan fasilitas terminal penumpang, pemantauan lingkungan, 

pengelolaan manajemen audit internal, serta perbaikan,peningkatan, dan 

pelaporan HSSE untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan 

dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan pelaporan penentuan dan pemantauan 

SLA/SLO pada pelayanan Petikemas di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan Monitoring, evaluasi, serta peningkatan pada 

pelayanan petikemas, cargo, dan pengelolaan fasilitas terminal 

penumpang di lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan pemantauan lingkungan di lingkungan 

regional. 

d. Merumuskan kegiatan manajemen audit internal HSSE di 

lingkungan regional. 

e. Merumuskan kegiatan Perbaikan, peningkatan, dan pelaporan HSSE 

di lingkungan regional. 

 

11. Divisi Teknik 

Divisi teknik mempunyai fungsi mengelola dan mengevaluasi kegiatan 

pemeliharaan, peralatan pelabuhan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan, 
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sistem manajemen, teknologi informasi dan project management office 

untuk mendukung operasionalisasi dan pencapaian tujuan perusahaan. 

Tugas-tugas: 

a. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan manajemen mutu 

dan risiko di lingkungan regional. 

b. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan cabang di 

lingkungan regional. 

c. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, monitoring dan 

controling Investasi di lingkungan regional. 

d. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan 

pemeliharaan peralatan, fasilitas dan infrastruktur pelabuhan di 

lingkungan regional. 

e. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan proyek strategis 

di lingkungan regional. 

f. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pengoperasian layanan IT di 

lingkungan regional. 

 

12. Department Pemeliharaan dan Peralatan Pelabuhan 

Department pemeliharaan dan peralatan pelabuhan mempunyai fungsi 

merumuskan kegiatan bidang pengelolaan pemeliharaan dan peralatan 

pelabuhan dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Tugas-tugas: 
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a. Merumuskan kegiatan implementasi dan pemeliharaan alat bongkar 

muat. 

b. Merumuskan kegiatan implementasi dan pemeliharaan alat apung. 

c. Merumuskan kegiatan implementasi dan pemeliharaan utilitas 

mekanis dan listrik. 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan 

peralatan (preventive maintenance 1 – 4). 

 

13. Department Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan 

Department pemeliharaan fasilitas pelabuhan mempunyai fungsi 

merumuskan dan mengusulkan penyusunan kegiatan dan perencanaan 

pemeliharaan fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung 

operasionalisasi dan pencapaian tujuan perusahaan.  

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan pembangunan pelabuhan laut di lingkungan 

regional. 

b. Merumuskan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sipil 

pelabuhan di lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan pengerukan dan reklamasi di lingkungan 

regional. 

 

14. Department Sistem Manajemen 

Department sistem manajemen mempunyai fungsi merumuskan dan 

mengusulkan penyusunan kegiatan pengelolaan kinerja perusahaan, sistem 
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manajemen mutu, manajemen proses bisnis, pengelolaan cabang, 

pengelolaan asuransi, dan manajemen risiko untuk memastikan pencapaian 

visi dan misi perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. 

Tugas-tugas:  

a. Merumuskan kegiatan pengelolaan kinerja perusahaan meliputi  

rencana, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan sistem manajemen mutu di lingkungan. 

c. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan pengelolaan pengukuran 

SLA di lingkungan regional. 

d. Merumuskan kegiatan manajemen proses bisnis di lingkungan 

regional. 

e. Merumuskan kegiatan manajemen risiko di lingkungan regional. 

 

15. Department Teknologi Informasi 

Department teknologi informasi mempunyai fungsi merumuskan dan 

mengusulkan penyusunan kegiatan pengelolaan strategi dan perencanaan 

IT, business IT, pengembangan IT, operasional IT, dan data management 

IT dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan pengelolaan strategi dan perencanaan 

teknologi informasi di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan bussines support (vendor, aset IT) di 

lingkungan regional. 
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c. Merumuskan kegiatan pengembangan IT (solusi IT) di lingkungan 

regional. 

d. Merumuskan kegiatan pelaporan layanan operasional IT (Service  

desk, hardware dan jaringan) di lingkungan regional. 

e. Merumuskan kegiatan data management IT di lingkungan regional. 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang teknologi 

informasi. 

g. Melakukan monitor terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja 

bidang teknologi informasi. 

 

16. Divisi Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum 

Divisi pelayanan sumber daya manusia dan umum mempunyai fungsi 

mengelola dan mengevaluasi kegiatan pelayanan sumber daya manusia 

dan umu meliputi pelayanan sumber daya manusia, umum, hukum dan 

hubungan masyrakat serta pengadaan untuk memastikan pencapaian visi 

dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan 

ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan serta program kerja pelayanan 

sumber daya manusia di di lingkungan regional 4. 

b. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan serta program kerja bidang 

umum dan rumah tangga di lingkungan regional 4. 

c. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan serta program kerja bidang 

hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan regional 4. 
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d. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan serta program kerja bidang 

pengadaan barang dan jasa di di lingkungan regional 4. 

e. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pelayanan SDM di cabang 

regional 4. 

 

17. Department Pelayanan Sumber Daya Manusia 

Department pelayanan sumber daya manusia mempunyai fungsi  

mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan sumber daya 

manusia untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan 

aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku.  

Tugas-tugas: 

a. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan penyelarasan 

strategi SDM, organisasi dan budaya perusahaan di lingkungan 

regional 4. 

b. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan 

manajemen kinerja di lingkungan regional 4. 

c. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan 

hubungan pekerja di lingkungan regional 4. 

d. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan integrasi human 

capital system di lingkungan regional 4. 

e. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan 

administrasi SDM dan pelayanan pekerja di lingkungan regional 4. 

f. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan manajemen kinerja 

individu di lingkungan regional di lingkungan regional 4. 
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g. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan 

hubungan industrial di di lingkungan regional 4. 

h. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan SDM di 

cabang regional 4. 

18. Department Umum 

Department umum mempunyai fungsi mendefinisikan dan 

mengoordinasikan kegiatan bidang umum dan rumah tangga manusia 

untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi 

pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan bidang kerumah 

tanggaan di Lingkungan Regional 4. 

b. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan bidang layanan 

umum dan pengarsipan di Lingkungan Regional 4. 

 

19. Department Hukum dan Hubungan Masyarakat 

Department hukum dan hubungan masyarakat mempunyai fungsi 

mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan bidang 

hukum dan hubungan masyarakat untuk memastikan pencapaian visi dan 

misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan 

yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan bidang hukum di    

Lingkungan Regional 4 
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b. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan bidang hubungan 

masyarakat di Lingkungan Regional 4. 

 

20. Department Pengadaan  

Department pengadaan mempunyai fungsi mendefenisikan dan 

mengoordinasikan kegiatan pengelolaan pengadaan dan administrasi 

pengadaan serta kinerja vendor untuk memastikan pencapaian visi dan 

misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan 

yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan kebijakan, standar 

dan monitoring pengadaan di lingkungan regional 4. 

b. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan katalog 

di lingkungan regional 4. 

c. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan pengadaan strategis 

di lingkungan regional 4. 

d. Mendefinisikan dan mengoordinasikan kegiatan operasional dan 

administrasi pengadaan di lingkungan regional 4. 

e. Mengidentifikasi dan mengusulkan kegiatan kinerja vendor di 

lingkungan regional 4. 

 

21. Divisi Anggaran, Akuntansi, Dan Pelaporan 

Divisi anggaran, akuntansi, dan pelaporan mempunyai fungsi 

mengelola dan mengevaluasi kegiatan keuangan perusahaan melalui 
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pengelolaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan dan aset tetap 

perusahaan untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan 

aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan akuntansi di lingkungan 

regional. 

b. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan anggaran keuangan di 

lingkungan regional. 

c. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pelaporan keuangan di 

lingkungan regional. 

d. Mengelola dan mengevaluasi kegiatan pelaporan aset tetap di 

lingkungan regional. 

 

22. Department Anggaran  

Department anggaran mempunyai fungsi merumusukan rencana dan 

program kerja kegiatan pengelolaan anggaran perusahaan untuk 

memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang 

saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku.  

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan program kerja kegiatan pengelolaan dasar anggaran di 

lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan penyusunan anggaran keuangan perusahaan di 

lingkungan regional. 



51 

 

 

c. Merumuskan kegiatan pengawasan dan pengendalian anggaran di 

lingkungan regional. 

d. Merumuskan kegiatan pelaporan performance anggaran dan kinerja 

keuangan di lingkungan regional. 

 

23. Department Akuntansi  

Department akuntansi mempunyai fungsi merumuskan pengelolaan 

kegiatan akuntansi biaya serta akuntansi umum untuk memastikan 

pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai 

RKAP dan ketentuan yang berlaku.  

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan pengelolaan kegiatan bidang akuntansi di lingkungan 

regional. 

b. Merumuskan pengelolaan kegiatan pelaporan akuntansi biaya di 

lingkungan regional. 

c. Mengidentifikasi dan mengusulkan kegiatan pengelolaan akuntansi 

umum di lingkungan regional. 

d. Merumuskan usulan perbaikan/pengembangan sistem akuntansi 

umum. 

 

24. Department Pelaporan Keuangan 

Department pelaporan keuangan mempunyai fungsi merumuskan 

kegiatan pengelolaan asuransi, laporan performance anggaran & kinerja 
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keuangan untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan 

aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan yang berlaku.  

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan Laporan performance anggaran & kinerja 

keuangan di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan pengelolaan key performance indicator (KPI). 

 

25. Department Aset Tetap 

Department aset tetap mempunyai fungsi merumuskan kegiatan 

manajemen siklus pengelolaan aset investasi dan aset non investasi, 

piutang usaha, hutang usaha (account payable) untuk memastikan 

pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai 

RKAP dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan manajemen siklus pengelolaan aset investasi 

dan aset non investasi di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan asuransi aset. 

 

26. Divisi Pengelolaan Keuangan & Pajak 

Divisi pengelolaan keuangan dan pajak mempunyai fungsi merumuskan 

kegiatan pengelolaan perpajakan perusahaan untuk memastikan 

pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai 

RKAP dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 
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a. Merumuskan kegiatan perencanaan pajak di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak di 

lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan evaluasi pengelolaan pajak perusahaan di 

lingkungan regional. 

d. Merumuskan kegiatan informasi pajak di lingkungan regional. 

e. Merumuskan kegiatan untuk mempersiapkan audit pajak di 

lingkungan regional. 

 

27. Department Perpajakan 

Department Perpajakan mempunyai fungsi merumuskan kegiatan 

pengelolaan perpajakan perusahaan untuk memastikan pencapaian visi dan 

misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan 

yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan perencanaan pajak di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak di 

lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan evaluasi pengelolaan pajak perusahaan di 

lingkungan regional. 

d. Merumuskan kegiatan informasi pajak di lingkungan regional. 

e. Merumuskan kegiatan untuk mempersiapkan audit pajak di 

lingkungan regional. 
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28. Department Perbendaharaan 

Department perbendaharaan merumuskan kegiatan perencanaan 

keuangan perusahaan, funding, hedging, penyusunan skema pembiayaan 

projek, pengendaliaan kas/bank perusahaan untuk memastikan pencapaian 

visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan 

ketentuan yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan perencanaan (forecasting) keuangan 

perusahaan di lingkungan regional. 

b. Merumuskan kegiatan pengelolaan funding dan hedging di 

lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan pelaporan pengendalian kas/bank (cash 

control) di lingkungan regional. 

d. Merumuskan kegiatan pengelolaan hutang dan piutang di lingkungan 

regional. 

 

29. Department Layanan Pusat Keuangan 

Department layanan pusat keuangan mempunyai fungsi merumuskan 

kegiatan layanan keuangan untuk memastikan pencapaian visi dan misi 

perusahaan dan aspirasi pemegang saham sesuai RKAP dan ketentuan 

yang berlaku. 

Tugas-tugas: 

a. Merumuskan kegiatan layanan keuangan pelanggan di lingkungan 

regional. 
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b. Merumuskan perencanaan kinerja pekerjaan di dalam area utang 

piutang dan aset tetap di lingkungan regional. 

c. Merumuskan kegiatan pengelolaan dan tata kelola terkait customer 

service centre (CSC). 

d. Memonitor pengelolaan billing dan piutang (Account Receivable) 

serta utang (Account Payable). 

 

6.  PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 

Prosedur penerimaan kas pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) 

Regional 4 memiliki beberapa tahapan prosedur yakni: 

1) Pengguna Jasa datang ke PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4. 

2) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 melayani pengguna jasa yang 

datang. 

3) Permintaan Pelayanan, pengguna jasa meminta untuk dilayani dan pihak 

Pelindo melayani. 

4) Kode billing, setelah dilayani dan menunggu beberapa saat kemudian  kode 

billing terbit yang nantinya akan digunakan pengguna jasa untuk membayar. 

5) Membayar ke Bank, setelah kode billing terbit pengguna jasa kemudian 

dipersilakan untuk membayar ke bank. 

6) Membayar lunas, setelah pengguna jasa membayar lunas kemudian sistem 

pelindo ini secara otomatis akan muncul telah selesai membayar dan lunas. 

7) IBS (Integrated billing system), setelah pengguna jasa membayar dan lunas 

nantinya sistem pelindo IBS ini otomatis akan mengirim bukti ke SAP. 
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PENGGUNA JASA 

PT. PELABUHAN 

INDONESIA (PERSERO) 

REGIONAL 4 

PERMINTAAN 

PELAYANAN 

MEMBUAT 

JURNAL 

PENERIMAAN  

SYSTEM 

APPLICATIONS AND 

PROCESSING (SAP) 

INTEGRATED 

BILLING 

SYSTEM (IBS) 

KODE BILLING 

MEMBAYAR KE 

BANK 

MEMBAYAR 

LUNAS 

8) SAP (System Applications And Processing), setelah setelah menerima bukti 

dari IBS nantinya SAP ini akan menerbitkan jurnal. 

9) Jurnal penerimaan kas, setelah SAP membuat jurnal akan terbit jurnal yaitu 

jurnal penerimaan kas. 

 Adapun Kerangka / Struktur prosedur penerimaan kas dapat dilihat pada 

gambar 4.2 sebagai berikut: 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional  

Gambar 4.2 Prosedur Penerimaan Kas 
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Prosedur pengeluaran kas pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 

memiliki beberapa tahapan prosedur yaitu: 

1) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4, semua divisi terkait di 

pelindo. 

2) Divisi terkait, ini bisa divisi apa saja yang terkait darimana pekerjaan itu 

timbul bisa dari regional bisa juga dari cabang. 

3) Divisi keuangan cabang, divisi keuangan cabang ini mengeluarkan jumlah 

sesuai yang ditentukan. 

4) SSC (Shared Service Center), SSC ini befungsi untuk memeriksa segala 

kelengkapan dokumen. 

5) Bendahara, berfungsi untuk memberitahukan berapa jumlah yang harus 

dibayarkan. 

6) Kasir, setelah dari bendahara kasir akan terlebih dahulu meminta 

persetujuan dari atasan setelah sudah mendapatkan persetujuan kemudian 

kasir bisa membayar, kasir bisa membayar lewat bank dan juga bisa via 

internet banking. 

7) Jurnal pengeluaran kas, setelah melakukan pembayaran dan dinyatakan 

lunas di sistem pelindo maka nanti SAP akan menerbitkan jurnal yaitu 

jurnal pengeluaran kas. 

Selain prosedur penerimaan kas yang telah diuraikan dan digambarkan 

diatas, terdapat pula prosedur dan gambar 4.3 dari pengeluaran kas yaitu sebagai 

berikut: 
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Sumber: PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 

Gambar 4.3  Prosedur Pengeluaran Kas 

 

7.  ALUR PEMBAYARAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 

  PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 setiap transaksinya semua 

memiliki tahapan dan juga prosedur yang terstuktur dimana semua diatur 

diawal SOP, seperti salah satunya selain penerimaan dan pengeluaran kas 
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terdapat juga alur pembayaran baik internal maupun eksternal sebagaimana 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Dokumen permohonan pembayaran, yaitu dokumen yang digunakan untuk 

melengkapi data yang akan di kumpulkan untuk melakukan pembayaran 

dan kelengkapan dokumen sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah 

berjalan. 

2) Parking document, setelah dokumen permohonan pembayaran di verifikasi 

dengan lengkap dan benar setelah itu dilakukan parking. 

3) Posting dan print jurnal persetujuan pembayaran, setelah di review dan di 

setujui asisten PMO jurnal di posting dan di distribusikan ke ketua PMO 

untuk tanda tangan persetujuan pembayaran. 

4) Dokumen permohonan pembayaran, yaitu semua dokumen permohonan 

pembayaran asli scan dan dikirim melalui fasilitas yang telah di siapkan 

oleh SSC untuk permohonan pembayaran. 

5) Ekspedisi dokumen ke treasury, setelah persetujuan pembayaran di 

ekspedisi ke treasury untuk melakukan proses pembayaran asisten PMO 

melakukan review terhadap jurnal parking. 

6) TTD dokumen permohonan pembayaran, setelah dokumen yang telah 

dikumpulkan sudah sesuai maka akan dilakukan tanda tangan berkas 

permohonan pembayaran. 

7) Proses pembayaran, setelah semua dokumen yang telah di kumpulkan 

sudah sesuai maka akan di lakukan proses pembayaran. 
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Pembayaran Internal maupun ekstrnal di lakukan proses pembayaran yang 

sama dokumen yang dibutuhkan pun sama dan prosesnya pun sama sehingga 

dapat dikatakan bahwa keduanya sama saja. Adapun flowchart alur yang dapat 

dilihat adalah sebagai berikut: 

GAMBAR 4.4 FLOWCHARCT ALUR PEMBAYARAN INTERNAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT.PELINDO 

Gambar 4.4 

Flowcharct pembayaran internal 
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POSTING & 

PRINT JURNAL 

PERSETUJUAN 

PEMBAYARAN 

GAMBAR 4.5 FLOWCHART ALUR PEMBAYARAN EKSTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

 

Sumber: PT.PELINDO 4 

Gambar 4.5 Flowchart 

 pembayaran eksternal  
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8.  ALUR PEMBAYARAN CABANG 

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mulai dari penerimaan, 

pengeluaran, pembayaran dilakukan masing-masing bagian yakni regional 

dan cabang, sesuai dengan fungsi dengan masing-masing sebagaimana dapat 

dilihat berikut ini: 

1) Penyampaian dokumen oleh pemohonan pembayaran agar 

disampaikan dengan lengkap dan benar sesuai dengan kebijakan 

perseroan terkait dengan kelengkapan dokumen pembayaran. 

2) Divisi keuangan melakukan verifikasi dokumen fisik dan PDF dan 

memastikan dokumen telah memenuhi syarat untuk dilakukan 

pembayaran. 

3) Divisi keuangan melakukan pengisian formulir elektronik yang 

disiapkan dan mengupload file dokumen permohonan pembayaran. 

4) Berkas yang tidak lengkap yang dikonfirmasi oleh verifikator SSC 

dilengkapi dengan melakukan koordinasi dengan user pemohonan. 

5) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran. 

6) Proses jurnal pembayaran. 

7) Proses pembayaran. 

Adapun flowchart proses pembayaran yang dilakukan untuk cabang adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 FLOWCHART PROSES PEMBAYARAN CABANG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Kota Makassar 

Gambar 4.6 Flowchart Pembayaran Cabang  
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9. Laporan Arus Kas PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 

Adapun laporan arus kas menampilkan 3 aktivitas dan berikut ini adalah 

laporan arus kas pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 tahun 2020:  

Kas Dan Setara Kas, Saldo Awal Periode Tahun 

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

Penerimaan dari pelanggan: 

a. Piutang usaha 

b. Uang panjar 

c. Uang titipan 

Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan: 

a. Beban bahan dan persediaan 

b. Beban pemeliharaan dan perbaikan 

c. Beban asuransi 

d. Beban sumber daya pihak ketiga 

e. Beban kepelabuhanan 

f. Beban administrasi kantor 

g. Beban umum 

h. Beban penyusutan 

pembayaran kas kepada direksi & karyawan: 

a. Beban imbalan kerja pegawai 

b. Beban gaji direksi dan komisaris 

Penerimaan bunga: 

a. Bunga deposito 

b. Bunga jasa giro 

c. Bunga pinjaman 

d. Bunga obligasi 

Penerimaan lainnya dari aktivitas operasi: 

a. Pendapatan non usaha 

b. Pendapatan keuangan lainnya 

c. Lainnya 

   375.912.410.150 

 

3.551.884.193.230 

2.359.960.727.368 

   214.888.653.278 

   977.034.812.584 

1.414.379.839.688 

   212.306.073.339 

     32.220.917.810 

          886.678.375 

   734.227.127.617 

   219.522.537.488 

       9.011.052.883 

   206.205.452.176     

                         0 

   382.552.395.453 

   359.883.962.786 

     22.668.432.667 

     12.960.391.567 

       9.703.925.467 

       3.256.466.100 

                        0 

                        0 

  60.353.937.476 

              3.500.930 

                         0 

     60.350.436.546 
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o Piutang lain-lain 

o Piutang pegawai 

o Penerimaan lainnya 

Pembayaran pajak: 

a. Pajak pertambahan nilai 

b. Pajak penghasilan 

c. Pajak lainnya 

Pembayaran bunga: 

a. Bunga pinjaman 

b. Bunga obligasi 

Pembayaran lainnya dari aktivitas operasi: 

a. PNBP & Konsesi 

b. PKBL 

c. Lainnya 

o Lainnya - beban non usaha 

o Lainnya - beban keuangan 

o Lainnya - uang muka 

o Lainnya - pembayaran deviden negara 

o Pengeluaran lainnya 

Kas yang dihasilkan dari operasional 

Jumlah arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi 

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

Penerimaan dari aktivitas investasi: 

a. Aset tetap - penjualan 

b. Properti investasi - penjualan 

c. Pencairan deposito berjangka 

(Kenaikan / Penurunan) 

d. Penerimaan deviden 

e. Penerimaan lainnya dari aktivitas investasi 

Pengeluaran dari aktivitas investasi: 

a. Aset tetap - pembelian 

            85.337.455 

                         0 

     60.265.099.091 

   543.407.906.669 

   300.058.946.041 

   243.348.960.628 

                         0 

   378.718.987.033 

   378.718.987.033 

                         0 

   513.191.949.580 

     24.403.751.443 

       7.266.181.468 

   481.522.016.669 

   363.709.009.538 

       1.661.887.731 

                        0 

                         0 

   116.151.119.400 

   392.947.443.850 

   392.947.443.850 

 

       6.466.693.547 

                         0 

                         0 

                         0 

      

        6.466.693.547 

                             0 

-1.544.091.144.016 

 1.544.091.144.016 
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b. Properti investasi - pembelian 

c. Aset tak berwujud pembelian 

d. Penurunan efek 

e. Pembayaran lainnya dari aktivitas investasi 

Jumlah arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi 

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

Penerimaan dari aktivitas pendanaan: 

a. Hasil dari penerbitan modal saham 

b. Hasil dari penerbitan obligasi 

c. Hasil dari penerbitan surat berharga lain 

d. Penerimaan pinjaman 

e. Penerimaan utang sewa pembiayaan 

Pembayaran untuk aktivitas pendanaan: 

a. Pembayaran biaya transaksi untuk penerbitan saham 

b. Pembayaran utang sewa pembiayaan 

c. Pelunasan untuk pinjaman obligasi 

d. Pelunasan untuk surat berharga 

Lainnya (misalnya, MTN) 

e.  Pembayaran pinjaman 

f. pembayaran deviden kepada pemilik - entitas induk 

g. pembayaran deviden kepada kepentingan non pengendali 

Jumlah arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan 

4. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS 

KAS 

4.1 pengaruh selisih kurs atas kas & bank bersih 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 

KAS DAN SETARA KAS, SALDO AKHIR PERIODE 

TAHUN 

                           0 

                           0 

                           0 

                           0 

-1.537.624.450.469 

 

2.407.975.999.935 

                         0 

                         0 

                         0 

2.407.975.999.935 

                         0 

1.085.307.636.674 

                         0 

                         0 

                         0 

                         0 

 

1.000.000.000.000 

     85.307.636.674 

                         0 

1.322.668.363.261 

      

 

    13.069.332.178 

   191.060.688.820 

   566.973.098.970 

 

 

Sumber: PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Kota Makassar 

Gambar 4.1 Laporan Arus Kas 
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4.2 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk bertujuan 

menganalisis sistem informasi akuntansi arus kas dengan cara melakukan 

observasi terhadap arus kas pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4. 

Dan data dari laporan ini didapatkan dari hasil wawancara dimana wawancara 

yang telah dilakukan telah di arahkan secara langsung oleh pegawai khususnya di 

bagian keuangan. Selain itu hasil wawancara juga direkam dan dicatat secara 

langsung pada ponsel pribadi. Pada penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada 

pengolahan data penerapan sistem informasi akuntansi arus kas pada PT. 

Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4. 

 

4.3 Hasil Wawancara 

Analisis penerapan sistem informasi akuntansi arus kas adalah suatu sistem 

yang dapat memberikan informasi mengenai segala bentuk penerimaan dan 

Pengeluaran yang dapat memberikan informasi kepada PT. Pelabuhan Indonesia 

(Persero) Regional 4 Kota Makassar. 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi arus kas pada pelindo untuk 

saat ini pak? 

“Penerapan sistemnya di pelindo kalau untuk sekarang ini dek, itu pelindo sudah 

menerapkan sistem secara komputerisasi dan pada arus kasnya menerapkan PSAK 

No.2. kalau arus kas ada dia aplikasi na gunakan SAP (System Applications and 

Processing)  namanya itu ditempati untuk olah data jadi sudah ada memang mi 

formatnya jadi nanti sisa dikelompokkan sesuai dengan arus kas dari setiap aktivitas. 

Sementara itu dek, ada dia aplikasi digunakan pada saat pembayaran namanya IBS 

(Integrated Billing System) jadi ini sistemnya kami saling bekerjasama SAP dan IBS 

untuk bisa menghasilkan laporan keuangan terutama laporan arus kas, kenapa to dek 

ku bilang bekerjasama karena ini SAP tidak bisa dia gunakan untuk membayar hanya 

untuk mengolah dan mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar sementara IBS bisa 

membayar tapi tidak bisa mengolah dan juga mencatat arus kas. Jadi nanti itu to 

secara otomatis ini IBS terkoneksi dengan SAP, dan saling bekerjasama untuk 
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menghasilkan itumi laporan arus kas yang dijadikan sebagai pengambil keputusan 

begitu dek”. 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak R Fariz Mulyawan S 

bagian kasir mengatakan bahwa kalau untuk sekarang pada PT. Pelabuhan 

Indonesia (Persero) Regional 4 dalam penerapan sistem informasi akuntansi arus 

kas perusahaan sudah menerapkan sistem secara komputerisasi dan untuk laporan 

arus kas perusahaan menerapkan PSAK No.2. Dalam menyajikan laporan arus kas 

perusahaan sudah berbasis komputerisasi dengan menggunakan sebuah aplikasi 

yang mengolah laporan arus kas aplikasi yang digunakan yaitu SAP (System 

Applications and Processing) aplikasi ini sangat membantu perusahaan dalam 

mengolah laporan keuangannya dan menyajikan laporan arus kas yang sudah 

mempunyai format masing-masing yang nantinya dikelompokkan sesuai dengan 

arus kas dari setiap aktivitas. 

Selain SAP (System Applications and Processing) ada juga aplikasi yang 

digunakan perusahaan untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran yaitu 

IBS (Integrated Billing System) ini adalah salah satu aplikasi yang terintegrasi 

dengan mitra perbankan dan customer yang menggunakan jasa kepelabuhanan 

yang mempermudah didalam proses pembayaran pelayanan perusahaan yang 

pelaporannya nantinya akan tercatat dalam SAP. Jadi sistem yang digunakan 

saling bekerjasama satu dengan lainnya untuk mengambil suatu keputusan 

didalam perusahaan. SAP sendiri itu hanya bisa digunakan untuk mencatat dan 

membuat jurnal setiap penerimaan maupun pengeluaran sementara IBS ini tidak 

bisa mencatat maupun membuat jurnal dan hanya bisa melakukan pembayaran 

dan nantinya aplikasi ini yang akan memberikan data segala bentuk penerimaan 
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maupun pengeluaran kepada SAP dan nantinya aplikasi SAP yang akan mencatat, 

membuat jurnal, dan membuat laporan arus kas. 

Menurut teori dari Oktavia 2020 tentang sistem informasi akuntansi. Sistem 

informasi akuntansi yaitu suatu komponen yang saling berhubungan serta 

bekerjasama untuk memproses, mengumpulkan, menyebarkan dan menyimpan 

informasi dalam upaya mendukung pengambilan suatu keputusan, koordinasi, 

pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. 

Berdasarkan teori dari Oktavia 2020 telah mendukung hasil penelitian pada 

perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4, dimana perusahaan 

sudah menerapkan sesuai dengan teori Oktavia bahwa sistem informasi akuntansi 

yaitu komponen yang saling berhubungan serta bekerjasama untuk mengambil 

suatu keputusan di dalam perusahaan. 

 

2. Apakah sistem yang sudah diterapkan cukup memadai dan membantu di 

dalam mengolah laporan arus kas pak? 

“Iya dek, kalau untuk sekarang ini sistem yang diterapkan cukuplah cukup memadai 

dan membantu didalam mengolah arus kas tapi masih ada lagi yang harus diperbaiki 

seperti metingan- metingannya tidak sesuai. Jadi metingan itu dek seperti kode akun 

dan biasa juga itu saldo akhir tidak sesuai dengan saldo yang seharusnya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dharma bagian akuntansi 

sistem yang diterapkan pada perusahaan sudah cukup membantu didalam 

menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas yang dikerjakan terutama untuk laporan 

arus kas dengan menggunakan sistem ini laporan arus kas yang diolah dapat 

tersaji dengan baik. Aplikasi SAP terutama ini sangat membantu didalam 

mengolah arus kas karena aplikasi ini digunakan untuk menyajikan laporan arus 

kas yang sebenarnya. Arus kas yang disajikan sudah cukup baik akan tetapi masih 
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yang ada yang harus diperbaiki seperti kode akun yang masih sering tidak sesuai 

dan dan saldo akhir yang juga biasanya tidak seimbang dengan saldo yang 

seharusnya. Mengingat karena arus kas ini sangat penting untuk melihat aliran kas 

didalam perusahaan maka dari itu harus disajikan dengan baik.  

 

3. Apa saja kendala dan juga hambatan dalam penerapan sistem informasi 

akuntansi arus kas pak? 

“Kendalanya dek, itu biasanya seperti jaringan yang kurang stabil jadi biasanya harus 

ditunggu sampai jaringannya kembali stabil, selain itu nomor rekening si penerima 

tidak sesuai dengan yang tercantumkan didalam rekening bank sehingga biasa bank 

menolak melakukan pembayaran, ada juga dek faktur yang expired mi biasanya ini 

kami yang kurang teliti pada saat pengiriman faktur, apa lagi e ada juga ini dek seperti 

kekeliruan didalam penggunaan pajak jadi otomatis jumlah yang dibayarkan  tidak 

sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan ada lagi tagihan vendor yang sering 

bermasalah jadi nanti tagihan ini harus ditunda lagi pembayarannya itu ji saja 

kayaknya biasa kendala dan hambatannya dek yang biasa terjadi”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fariz Mulyawan S bagian kasir 

mengatakan bahwa hambatan dan kendala yang sering terjadi pada sistem 

informasi akuntansi arus kas yaitu seperti yang pertama jaringan internet yang 

kurang stabil, ini salah hambatan karena dapat menunda didalam proses 

pencatatan maupun penyajian laporan arus kas. 

Pada bagian kedua ada nomor rekening si penerima yang tidak sesuai 

dengan yang dicantumkan di dalam rekening bank, biasanya perusahaan akan 

membayar kepada bank akan tetapi terkendala di nomor rekening yang tidak 

sesuai sehingga bank menolak untuk melakukan pembayaran dan tagihan vendor 

yang bermasalah tagihan yang bermasalah ini salah satu penghambat didalam 

proses pembayaran karena nomor rekening yang tidak sesuai dengan nomor 

rekening di bank.   
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Pada bagian ketiga biasanya terjadi yaitu faktur yang sudah expired masa 

berlakunya, faktur yang telah expired ini biasanya terjadi karena faktur yang telah 

dikirimkan perusahaan sudah expired atau waktu yang telah ditetapkan telah habis 

akan tetapi perusahaan kurang teliti sehingga mengirimkan faktur tersebut yang 

nantinya pihak yang bersangkutan akan menolak dan memilih untuk mengirim 

kembali kepada pihak yang bersangkutan.  

Pada bagian keempat biasanya kekeliruan didalam penggunaan pajak 

otomatis jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga 

dapat menghambat proses dalam pembayaran pajak. Hambatan-hambatan dan 

kendala tersebut baik penerimaan maupun pengeluaran ini dapat mempengaruhi 

didalam proses penyusunan laporan arus kas sehingga diperlukan ketelitian dan 

kesiagaan yang sangat tinggi keuletan yang sangat tinggi didalam menyusun 

laporan arus kas. 

 

4. Apakah dengan menggunakan PSAK No.2 setiap laporan arus kas sudah tersaji 

dengan baik pak? 

“Iya sudah tersaji dengan baik dek, kenapa karena laporan arus kas yang disajikan 

harus memang sesuai dengan PSAK yang berlaku secara umum kalau untuk arus kas 

itu PSAK No.2 itu yang kami gunakan dek”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fariz Mulyawan S bagian kasir 

mengatakan bahwa menggunakan PSAK NO.2 perusahaan sudah menyajikan 

laporan arus kas sesuai dengan PSAK yang berlaku secara umum. Karena laporan 

arus kas harus disajikan dan harus sesuai dengan PSAK yang berlaku secara 

umum. Dengan menggunakan PSAK No.2 dapat mempermudah perusahaan agar 
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lebih mengetahui proses penyajian laporan arus kas yang telah terjadi di dalam 

perusahaan. 

 

5. Apakah setiap penutupan buku ada keterlambatan pelaporan setiap aktivitas 

yang terjadi baik aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sehingga dapat 

menghamhabat aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar menjadi tidak 

efektif?  

“Tidak ada keterlambatan untuk penutupan bukunya dek, karena kita kan closing 

laporan itu 2 hari sebelum akhir bulan jadi tenggang waktunya closing laporan kan 5 

hari setelah akhir bulan dan untuk closingan aman ji yang penting selama jaringan 

bagus dan banknya yang koperatif semuanya pasti lancar ji. Dan juga sebelumnya 

sudah harus dikumpulkan memang mi segala bentuk penerimaan maupun pengeluaran 

baik dari regional sendiri maupun cabang harus na kumpulkan semuanya itu laporan 

arus kas ke regional untuk kami olah. Biasanya itu dek, kalau disini paling terlambat ji 

di pencatatan atau istilah terlambat mencatat karena untuk pengeluaran itu bukan 

semata tanggungannya regional tapi ada juga tanggungannya cabang sehingga biasa 

dek kalau cabang belum menyetorkan pengeluarannya atau penerimaan itumi biasa 

terjadi terlambat mencatat. Tapi seperti  yang sudah ku bilang dek kalau untuk 

keterlambatan pelaporan pada saat penutupan buku tidak ada ji ia dek jadi begitu dek”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fariz Mulyawan S bagian kasir 

mengatakan bahwa pada saat penutupan buku tidak ada keterlambatan di dalam 

pelaporan setiap aktivitas karena 5 hari setelah penutupan buku bagian keuangan 

terutama akan mengumpulkan arus kas dari penerimaan dan arus keluar dari 

pengeluaran supaya dapat diolah dengan baik. Jadi 2 hari sebelum akhir bulan 

dibutuhkan untuk mengumpulkan setiap penerimaan dan pengeluaran setelah itu 

baru dibuatkan laporan arus kas selama jaringan memadai dan juga bank yang 

koperatif maka semuanya akan berjalan dengan baik karena biasanya bank kurang 

koperatif jadi perusahaan harus melakukan rekon semua penerimaan maupun 

pengeluarannya.  



73 

 

 

Dari hasil wawancara juga menyebutkan tidak ada keterlambatan di dalam 

penutupan pelaporan arus kas. Hanya saja biasa terlambat paling pencatatan pada 

pengeluaran-pengeluaran yang memang bukan terjadi karena kesengajaan dan 

pengeluaran ini bukan hanya tanggung jawab kantor regional akan tetapi juga dari 

cabang, biasanya cabang  terlambat di dalam melaporkan penerimaan maupun 

pengeluaran yang telah terjadi sehingga harus tertunda pada saat pencatatan 

sehingga terlambat mencatat. Akan tetapi pada saat akan penutupan buku 2 hari 

sebelum akhir bulan laporan keuangan terutama laporan arus kas harus 

dikumpulkan semuanya di kantor regional baik itu dari kantor regional sendiri 

maupun cabang sehingga tidak ada keterlambatan pelaporan dalam penutupan 

buku.  

 

6. Bagaimana prosedur arus kas pada pelindo ibu? 

“Prosedur arus kas to dek, itu terbagi atas dua itumi arus kas masuk dan arus kas 

keluar, tapi bahasmi dulu apa itu arus kas masuk dari penerimaan bedakan i na. Ada 

tahapannya sehingga terbit jurnal. Jadi prosesnya mulai dari pengguna jasa to dek 

datang ke pelindo meminta pelayanan, pihak pelindo layani dan nantinya akan terbit 

kode billing dan kode billing bisa na lihat sendiri pengguna jasa di aplikasi yang 

digunakan IBS nantinya segala bentuk tagihan dan pembayarannya na lihat disitu 

setelah adami kode billing nanti pengguna jasa diarahkan untuk membayar ke bank, 

setelah lunas IBS akan secara otomatis kirim bukti ke SAP nah SAP ini yang buat 

jurnal itumi jurnal penerimaan kas begitu dek kalau penerimaan”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angel bagian akuntansi 

mengatakan bahwa prosedur arus kas itu terbagi atas dua yaitu arus kas masuk dan 

arus kas keluar jadi terlebih dahulu kita membahas arus kas masuk dari setiap 

penerimaan kas yang terjadi didalam perusahaan yaitu melewati beberapa tahap 

sehingga terbit jurnal, di samping itu proses penerimaan yang digunakan pelindo 

ini sudah komputerisasi. Jadi sistem pelindo yang disebut IBS (Integrated Billing 

System) ini digunakan pelindo untuk mempermudah pengguna jasa apabila 
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pengguna jasa menggunakan aplikasi IBS (Integrated Billing System) pengguna 

jasa akan mudah melihat sendiri segala bentuk pembayarannya dan juga jumlah 

tagihannya dan aplikasi IBS ini dapat di download di play store.  

Proses penerimaan di pelindo yaitu pengguna jasa datang untuk meminta 

pelayanan kemudian dilayani nantinya akan terbit kode billing, kode billing ini 

dapat dilihat sendiri oleh pengguna jasa di aplikasi yang telah mereka gunakan 

kode billing akan muncul dengan sendirinya, kemudian nantinya pengguna jasa 

diarahkan untuk membayar ke bank. Setelah lunas dibayarkan kemudian sistem 

pelindo IBS (Integrated Billing System) akan mengirimkan bukti dalam bentuk 

nota ke SAP (System Applications and Processing) kemudian SAP ini akan 

membuatkan jurnal maka terbitlah jurnal penerimaan kas. 

“Nah dek, kalau untuk arus kas keluar dari pengeluaran beda lagi agak panjang dia itu 

prosesnya dek, jadi begini dari kantor regional dulu, setelah itu ke divisi terkait ini 

divisi yang terkait dimana bisa divisi apa saja yang terkait tergantung darimana 

pekerjaan itu berasal bisa dari cabang atau dari regional, kemudian ke divisi keuangan 

cabang, setelah itu dari cabang ke SSC, setelah dari SSC kemudian ke bendahara na 

setelah itu ke kasir setelah di kasir nanti kasir menunggu arahan toh dari atasan setelah 

diberikan persetujuan baru nantinya kasir akan rilis surat, surat bisa ke bank bisa juga 

via internet banking dan dari awal pencatatan ditentukan memang mi billing apa na 

gunakan dan verifikasi pajaknya bagaimana dan jumlah yang harus dibayarkan. 

Setelah lunas, sistem kami ini akan mengirimkan bukti ke SAP maka rilislah jurnal 

itumi jurnal pengeluaran kas”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angel bagian Akuntansi 

mengatakan bahwa prosedur arus kas keluar dari pengeluaran yaitu dalam setiap 

arus kas keluar proses pencatatannya yaitu, Semua cabang terpusat di pelindo 4, 

kemudian divisi yang terkait dimana pekerjaan itu berasal, kemudian divisi 

keuangan cabang, setelah dari cabang baru ke SSC, setelah dari SSC kemudian ke 

bendahara, kemudian kasir menunggu arahan dari atasan, setelah atasan sudah 

memberikan persetujuan, kemudian nantinya kasir merilis surat, nanti surat bisa 
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ke bank bisa juga dijalankan dengan via  internet banking. Pencatatannya sudah 

ditentukan dari awal permohonan sudah ditentukan dia pake billing apa tinggal 

diverifikasi di SSC mau verifikasi pajaknya, verifikasi jumlah yang harus 

dibayarkan berapa. Setelah membayar dan lunas maka SAP akan menerbitkan 

jurnal dan terbitlah jurnal pengeluaran kas itu adalah prosedur pengeluaran kas 

hingga terbit jurnal. 

 

7. Apakah ada catatan akuntansi yang digunakan pada saat arus kas masuk dan 

keluar pak? 

“Pada pelindo itu dek, sudah tidak menggunakan catatan lagi karena itumi tadi ku 

bilang dek itu aplikasi SAP itu yang catat semua penerimaan maupun pengeluaran 

disini, adasih catatan to yang kami gunakan saat uang masuk dan juga keluar tapi itu 

sudah langsung tercatat pada sistem kami SAP itu sehingga tidak adami itu sistem 

yang secara manual lagi dan metode pencatatan yang kami gunakan yaitu metode 

acrual basis”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dharma mengatakan bahwa 

catatan akuntansi pada saat arus kas masuk di pelindo sudah tidak menggunakan 

pencatatan lagi karena aplikasi SAP yang digunakan ini adalah aplikasi yang 

mencatat secara langsung segala bentuk pemasukan yang terjadi didalam 

perusahaan sehingga sistem pencatatan yang mereka gunakan yaitu secara 

komputerisasi. Pada saat arus kas keluar dari pengeluaran sudah tidak 

menggunakan catatan akuntansi karena baik penerimaan dan pengeluaran sudah 

menggunakan aplikasi SAP jadi aplikasi ini otomatis akan mencatat jika ada 

penerimaan dan pengeluaran didalam perusahaan.  

Adapun catatan akuntansi yang digunakan perusahaan pasti ada seperti 

penerimaan kas, jurnal penerimaan maupun pengeluaran yang direkap secara 

langsung pada laporan arus kas, akan tetapi semua tercatat langsung pada sistem 



76 

 

 

yang telah digunakan oleh pelindo yaitu SAP sehingga tidak perlu dicatat didalam 

bentuk buku harian secara manual tetapi tercatat secara langsung di sistem pelindo 

yaitu SAP. Dan pencatatan yang digunakan didalam perusahaan yaitu pencatatan 

metode acrual basis. 

 

8.  Bagian – bagian akuntansi apa saja yang terkait dalam arus kas masuk dan 

arus kas keluar ibu? 

“Disini dia itu to dek, untuk arus kas masuk sudah tidak menggunakan kasir ataupun 

loket untuk penerimaan karena adami itu aplikasi yang digunakan IBS (Integrated 

Billing System) dek jadi nanti aplikasi langsung masuk ke dalam SAP (System 

Application and Processing) yang nanti sistem ini yang olah arus kas masuk maka 

dibuatkan jurnal ke SAP. Sementara untuk arus kas keluar ada bagian yang terkait 

seperti bagian vendor, vendor ini dia yang tawarkan jasanya ke pelindo, bagian divisi 

yang terkait ini bisa regional bisa juga cabang dimana pekerjaan berasal, SSC itu 

bagian memeriksa kelengkapan dokumen penjurnalan dan hutang piutang dek, dan 

yang terkahir bagian kasir, jadi kasir yang membayar kalau lengkap mi dokumennya 

dek, begitu dek agak panjang memang kalau pengeluaran karena ada cabang juga 

dek”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angel bagian akuntansi 

mengatakan bahwa bagian-bagian akuntansi yang terkait pada arus kas masuk 

yaitu bahwa di pelindo sudah tidak menggunakan loket atau kasir lagi pada saat 

pembayaran, karena sudah ada sistem yang langsung pada saat penerimaan yaitu 

IBS (Integrated Billing System), jadi dari aplikasi web tersebut itu akan otomatis 

masuk ke dalam SAP (System Applications and Processing) untuk menjadi arus 

kas masuk maka dari SAP nantinya akan dibuat jurnal. 

Sedangkan bagian-bagian akuntansi yang terkait dengan arus kas keluar yaitu: 

1) Bagian Vendor 

Vendor adalah pihak yang menawarkan jasanya kepada pelindo. 

2) Bagian Divisi terkait baik cabang maupun regional 4 
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Bagian divisi yang terkait, dimana bisa divisi apa saja yang terkait 

tergantung darimana pekerjaan itu berasal apakah dari cabang atau dari 

regional nantinya divisi yang terkait akan mengumpulkan segala 

kelengkapan dokumen.  

3) Bagian Shared Service Center (SSC)  

Biasanya SSC ini mengecek kelengkapan dokumen maupun penjurnalan 

hutang piutangnya di SAP. 

4) Bagian Kasir 

Bagian kasir ini biasanya akan membayar apabila segala kelengkapan 

dokumen dari SSC telah lengkap maka kasir tugaskan untuk melakukan 

pembayaran. 

 

9. Bagaimana proses pada saat melakukan pembayaran di PT.Pelabuhan Indonesia 

(Persero)  Regional 4 pak? 

“Begini dek, ada tiga jenis pembayaran yang sering kami gunakan yang pertama 

pembayaran po pembayaran ini terjadi saat adanya SPK atau  (Surat Perintah Kerja) 

dan biasanya digunakan untuk membayar pekerjaan, biaya kantor dan lainnya. Kedua 

pembayaran non po ini to dikhususkan untuk pembelian biasa seperti nota makan. Dan 

yang terakhir pembayaran uang muka ini dia to dek dibayar pada saat akan dilakukan 

kegiatan dan kegiatan itu membutuhkan dana makanya perusahaan harus membayar 

uang mukanya saja dulu dek. Sementara di pelindo pembayaran ada dua yang pertama 

pembayaran regional khusus internal regional dan kedua pembayaran khusus eksternal 

regional jadi begitu dek kira-kira prosesnya kalau flowchartnya nanti saya arahkan 

dek”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fariz Mulyawan S mengatakan 

bahwa proses pembayaran di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional  4 

sendiri ada tiga jenis pembayaran dan istilah yang selalu mereka gunakan 

yaitu: Pembayaran PO (Purchase Order), Pembayaran po ini biasanya 

pembayaran yang terjadi pada saat adanya SPK (Surat Perintah kerja) yang 
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biasanya digunakan untuk membayar pekerjaan, biaya kantor, pengadaan, dan 

pembelian untuk menentukan SPK (Surat Perintah Kerja).  

Pembayaran non po, Pembayaran non po yaitu pembayaran perusahaan yang 

hanya dikhususkan untuk pembelian biasa seperti, nota uang makan, members. 

Pembayaran uang muka, Pembayaran uang muka yaitu pembayaran yang 

dilakukan perusahaan pada saat ada kegiatan yang akan dilaksanakan dan kegiatan 

tersebut membutuhkan dana, biasanya perusahaan akan terlebih dahulu membayar 

uang muka. Pembayaran ini bisa divisi yang terkait di regional dan bisa juga divisi 

cabang yang terkait, tergantung dari divisi yang terkait baik cabang maupun 

regional. 

Sementara itu di pelindo ini pembayaran ada dua yaitu: Pembayaran 

regional khusus internal regional, Pembayaran regional khusus eksternal regional. 

Jadi pembayaran ini dari berasal cabang dan juga dari kantor regional jadi semua 

pembayaran nantinya akan terkumpul di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) 

Regional 4. 

 

10.  Apakah ada dokumen yang digunakan pada saat arus kas masuk dan keluar 

ibu? 

“Ada dek, tapi paling rekening koran ji karena disini sudah komputerisasi mi atau 

biasa disebut paperless atau tanpa kertas karena adami juga aplikasi yang kami 

gunakan to jadi tidak adaji dokumen selain rekening koran saat penerimaan. Tapi 

kalau untuk pengeluaran dek, ada juga seperti yang pertama bukti pembayaran ,ini 

dibuat saat pekerjaan telah selesai dan harus dibayarkan buktinya seperti, nota dinas, 

kwitansi. Dan kedua itu bukti setoran yang dibuatkan oleh SSC, seperti setoran 

pembayaran kepada vendor atas pekerjaan yang telah diselesaikan itu ji saja dek”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang bagian SSC (Shared 

Service Center) mengatakan bahwa dokumen yang digunakan pada arus kas 
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masuk dari penerimaan hanya menggunakan rekening koran karena pada PT 

Pelindo ini semua sistem penerimaan menggunakan sistem komputerisasi atau 

biasa mereka menyebutnya paperless sehingga perusahaan tidak perlu 

menggunakan dokumen dari setiap penerimaan karena prosesnya langsung 

terkoneksi dengan aplikasi. Sementara untuk arus kas keluar dokumen yang 

digunakan seperti, bukti pembayaran (BP), Bukti pembayaran ini dibuat setelah 

pekerjaan yang dilakukan telah selesai dan harus dibayarkan sesuai dengan yang 

telah ditentukan buktinya biasa seperti, nota dinas, kwitansi. Dan nantinya bagian 

keuangan akan membuatkan rincian biaya yang akan dibayarkan. Bukti setoran 

(BS), Merupakan bukti setoran pembayaran untuk vendor yang dibuat oleh bagian 

SSC, sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan telah selesai dikerjakan 

dengan baik. 

 

11.  Bagaimana analisis Laporan Arus Kas Pada PT.Pelabuhan Indonesia 

(Persero) Regional 4. 

 “Arus kas itu dek, meliputi tiga aktivitas dimulai dari aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan. Dimana setiap aktivitasnya sudah memperlihatkan 

segala bentuk penerimaan dan pengeluaran disini to dek kami lebih berfokus kepada 

bagaimana menghasilkan laba bersih supaya bisa digunakan untuk menutupi 

kewajiban lancar seperti hutang. Dilihat mi laporannya to dek itumi laporan arus kas 

tahun 2020. Arus kas  masuk yang cukup baik itu dek berasal dari pengeluaran yang 

digunakan dari kegiatan investasi dan pendanaan. begituji kira-kira dek jelasmi juga to 

penerimaan dan pengeluarannya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dharma bagian akuntansi 

laporan arus kas yang disajikan pada PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 

4 ini diklasifikasikan dari aktivitas yang ada yakni aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan dimana tiap-tiap aktivitas yang ada sudah 

menujukkan segala bentuk pemasukan maupun pengeluaran selama suatu periode 
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tertentu. Laporan arus kas yang telah disajikan oleh perusahaan dapat diketahui 

bahwa dalam menyajikan laporan arus kas perusahaan berfokus kepada 

bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan 

perusahaan untuk menutupi segala bentuk kewajiban lancarnya. 

Pada analisis yang dilakukan saat arus kas masuk dan arus kas keluar pada 

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dapat dikatakan bahwa kinerja 

keuangan yang terjadi di dalam perusahaan terhadap pengelolaan keuangannya 

sudah menujukkan pengelolaan kinerja keuangan yang baik dimana dapat 

menunjukkan kas dan setara kas  pada akhir tahun yang diperoleh dapat mencapai 

jumlah sebesar Rp. 566.973.098.970. Dan hal ini dapat diketahui bahwa arus kas 

masuk yang jumlahnya cukup baik ternyata arus kas keluar dari pengeluaran yang 

dipergunakan untuk kegiatan investasi dan pendanaan merupakan aktivitas yang 

dapat menguntungkan di masa yang akan datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

keuangan dapat disalurkan pada setiap aktivitas yang baik dapat memberikan 

keuntungan dan perkembangan di masa yang akan datang. 

Menurut teori dari Prastowo 2019 tentang arus kas. Arus kas mempunyai 

tujuan selain untuk mengetahui segala pengeluaran maupun pemasukan arus kas 

juga mempunyai tujuan yang dapat menilai kemampuan perusahaan didalam 

menghasilkan laba, baik itu yang berasal dari arus kas operasi, investasi, dan 

pendanaannya. Berdasarkan teori dari Prastowo 2019 pada perusahaan PT. 

Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4, dimana perusahaan sudah memberikan 

informasi mengenai segala bentuk penerimaan dan pengeluaran selama periode 
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tertentu dan juga tujuan utama dari perusahaan yaitu perusahaan lebih 

menfokuskan untuk menghasilkan laba bersih. 

4.4  Pembahasan 

4.4.1 Sistem 

Sistem merupakan kumpulan sebuah sistem yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang bekerjasama didalam mengolah dan menghasilkan data  

yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 sudah menggunakan 

sistem secara komputerisasi yang didukung oleh SAP (System Applications and 

Processing) dan terformat secara langsung di IBS (Integrated Billling System) 

kedua sistem ini saling bekerjasama untuk menghasilkan laporan arus kas. 

Biasanya dibutuhkan jaringan yang stabil agar pekerjaan dapat terselesaikan 

dengan baik. Pada saat penerimaan sudah tidak menggunakan kasir tapi melalui 

sistem yang telah digunakan perusahaan.  

Adapun prosedur penerimaan kas itu pengguna jasa meminta pelayanan di 

pelindo dan pihak PT Pelindo melayani nantinya akan terbit kode billing kode 

tersebut yang akan digunakan  pengguna jasa untuk membayar di bank. Menurut 

Mulyadi (2017:6). Prosedur penerimaan kas digunakan untuk melayani pembeli 

yang membayar harga barang sesuai yang tercantumkan dalam faktur penjualan 

tunai, prosedur ini dilaksanakan oleh bagian kas dengan alat bantu register kas. 

Prosedur pengeluaran kas prosesnya agak panjang karena pengeluaran itu 

juga menjadi tanggungan cabang. Jadi dari regional kemudian divisi yang terkait 

bisa divisi apa saja, divisi keuangan cabang, setelah dari cabang kemudian ke 
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bagian SSC (Shared Service Center) yang akan memeriksa kelengkapan dokumen 

pembayaran dan jurnal hutang piutang setelah dokumen telah selesai dikumpulkan 

kemudian ssc menyerahkan ke bendahara setelah dari bendahara lalu kekasir 

kemudian meminta persetujuan dari atasan setelah itu kasir bisa langsung 

membayar ke bank dan juga via internet banking. Pada perusahaan biasanya 

meminta pelayanan kepada vendor karena vendor ini yang akan memperbaiki jika 

ada kerusakan pada bangunan dan vendor akan dibayar jika pekerjaan tersebut 

telah selesai dikerjakan. Menurut Haikal (2021). Seperti halnya penerimaan kas, 

pengeluaran kas juga memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

terhindar dari pencurian, kehilangan kas ataupun pengeluaran-pengeluaran yang 

tidak tepat pengalokasiannya, sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah 

disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam 

pembukuan perusahaan. Selain itu terdapat juga proses pembayaran. 

Proses pembayaran yang digunakan oleh pelindo yaitu terbagi atas 3 jenis 

yaitu: pembayaran po pembayaran ini harus sesuai dengan SPK (Surat Perintah 

Kerja) sementara ada pembayaran non po ini dikhususkan untuk pembelian biasa 

seperti nota makan dan terakhir ada pembayaran dimuka pembayaran ini 

dikhususkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan perusahaan dan harus 

membayar uang muka terlebih dahulu (DP). Menurut Ulfa (2019). Sistem 

pembayaran Integrated Billing System (IBS) telah menggunakan metode host to 

host yang berjalan secara realtime dan merupakan platform system billing 

(Pembayaran) jasa kepelabuhan terintegrasi dengan pembayaran elektronik (e-

payment) yang mencakup semua jenis jasa kepelabuhanan (kapal, petikemas, 
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barang, dan rupa-rupa usaha), semua lokasi dan semua pelangan sehingga dapat 

mengefisienkan biaya pegawai karena petugas pelayanan administrasi operasional 

office sebelumnya berjumlah lima orang hanya menjadi satu orang saja. Selain itu 

pembayaran integrated billing system (IBS) merupakan sistem pembayaran yang 

memudahkan kegiatan jasa kepelabuhanan secara terpusat melalui satu pintu atau 

single window sehingga didapatkan sistem pelayanan yang terpadu dan efisien 

guna mengoptimalkan biaya operasional. 

 

4.4.2  Sistem Informasi   

Sistem informasi merupakan sistem yang saling berhubungan untuk 

membentuk suatu kesatuan di dalam mengolah, mengumpulkan, maupun 

menghasikan data yang diterima maupun yang dikeluarkan. 

Sistem informasi yang digunakan pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 

Regional 4 menggunakan sistem yang biasa perusahaan menyebutnya SAP 

(System Applications and processing) ini adalah salah satu sistem yang digunakan 

pelindo untuk dapat mencatat, membuat jurnal, dan juga mengolah laporan arus 

kas dan secara langsung akan terformat di IBS (Integrated Billing System). Karena 

SAP hanya digunakan untuk mencatat dan mengolah laporan arus kas sementara 

IBS hanya untuk melakukan pembayaran. Ada dua model pembayaran yang 

dikenal didalam perusahaan yaitu: pembayaran yang khusus internal regional dan 

eksternal regional.  

Pada sistem informasi perusahaan terkadang kurang teliti didalam 

pengirimaan faktur sehingga faktur yang dikirmkan telah expire oleh karena itu 

faktur tersebut akan dikirimkan kembali kepada pihak yang bersangkutan. 
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Kesalahan yang sering terjadi pada faktur dalam sistem informasi akuntansi 

mengalami beberapa masalah yaitu: Kurang telitinya administrasi dalam 

menginput pada saat rekam faktur pajak baru, dalam kegiatannya sistem yang 

digunakan bergantung pada system online sehingga dapat memakan waktu yang 

lama, Pada sistem berupa aplikasi online memerlukan jaringan internet, dimana 

terkadang jaringan mengalami error Hasanuddin dkk (2020). 

 

4.4.3  Sistem Informasi Akuntansi   

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mempunyai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam mengolah, memproses,  

mengumpulkan, maupun mencatat data maupun informasi yang dibutuhkan. 

Sistem informasi akuntansi yang ada pada pelindo sudah secara 

komputerisasi dan didukung oleh sistem dan sistem yang diterapkan juga sudah 

cukup membantu di dalam mengolah data akuntansi, akan tetapi didalam 

perusahaan sering terjadi kendala yang dapat menghambat proses di dalam 

mengolah maupun mengumpulkan data seperti kode akun akuntansi yang 

biasanya terhambat pada saat mengolah data. Nomor rekening yang berbeda ini 

dapat membuat proses pembayaran akan ditunda karena bank menolak melakukan 

pembayaran. Pembayaran yang tidak sesuai, ini biasanya perusahaan yang keliru 

pada saat pembayaran oleh sebab itu jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan 

yang harus dibayarkan, dan apabila bank dapat bekerjasama dengan baik  atau 

koperatif maka semua bentuk pembayaran ini dapat berjalan dengan lancar 

sehingga nantinya akan ada rekening koran sebagai dokumen yang digunakan 

pada saat adanya penerimaan kas. 
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Adapun masalah yang sering terjadi pada saat sistem informasi akuntansi 

yang biasanya dihadapi perusahaan seperti: kegagalan perangkat keras atau 

perangkat lunak, kesalahan atau bug yang terjadi pada perangkat lunak, sistem 

operasi mengalami kemacetan, pemadaman listrik dan fluktuasi, kesalahan 

pengiriman data yang tidak terdeteksi (Romney dan Steinbart,2018:127). 

 

4.4.4  Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, 

pengidentifikasian, dan penggolongan atas setiap laporan keuangan maupun 

transaksi keuangan yang terjadi didalam perusahaan. 

PT Pelindo dalam penyajian laporan arus kas perusahaan mengggunakan 

PSAK No.2 yang telah berlaku secara umum dan setiap laporan arus kas harus 

sesuai dengan PSAK. Pada perusahaan metode pencatatan yang digunakan 

didalam perusahaan yaitu metode acrual basis. Didalam proses pencatatan 

terlebih dahulu harus mengumpulkan laporan akuntansi ke regional untuk diolah 

karena pengeluaran juga menjadi tanggungan cabang sehingga jika cabang belum 

menyetorkan laporan arus kas maka perusahaan akan terlambat didalam mencatat. 

Proses pencatatannya sudah tidak secara manual karena semuanya sudah 

tersistemkan baik untuk arus kas masuk tidak ada bukti yang digunakan karena 

langsung secara sistem sementara pada arus kas keluar memakai bukti keluar 

tetapi secara file lalu dikirim melalui email. Pada laporan arus kas saldo akhir 

yang biasanya tidak sesuai dengan yang seharusnya maka itu disebut pos silang 

atau rekonsiliasi. Hal ini juga dinyatakan didalam penelitian Fadhilah (2020) 

bahwa perusahaan diharuskan untuk mampu menerapkan kebijakan akuntansi 
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perusahaan dengan baik supaya bisa memberikan informasi yang akurat sehingga 

bisa memperlancar aktivitas perusahaan. adapun jika kesalahan dalam mencatat 

masalah di laporan keuangan perusahaan. Masalah yang biasanya terjadi di dalam 

perusahaan adalah ketidaksesuainnya pencatatan akuntansi perusahaan dengan 

PSAK sebagai dasar pedoman untuk mencatat akuntansi. 

 

4.4.5 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan dan mencatat segala bentuk transaksi dalam sebuah perusahaan 

untuk menunjukkan posisi keuangan yang terjadi. 

Perusahaan didalam menyajikan laporan keuangan sudah menyajikan segala 

bentuk penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi dan sesuai dengan posisi 

keuangan didalam perusahaan. Perusahaan menutup buku setiap 2 hari setelah 

akhir bulan karena tenggang waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan 

hanya 5 hari setelah awal bulan sehingga penutupan buku dapat berjalan dengan 

lancar dan aman. Tetapi biasanya perusahaan kurang teliti dalam memeriksa 

berkas maupun pengiriman faktur dan keliru pada saat penggunaan pajak sehingga 

jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang harus dibayarkan.  

Menurut Mahmudi (2010:9). Apabila jika laporan keuangan yang 

dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut  dihasilkan dari sistem 

akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengadung kesalahan yang material 

dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat 

waktu dalam penyampaiannya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para 

pengguna laporan dan pihak penyajian laporan itu sendiri. Hal ini juga 
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diungkapkan didalam penelitian Mursidah (2022) mengenai penyajian laporan 

keuangan masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar penyajian laporan 

keuangan masih terdapat hal-hal yang memiliki kekurangan dalam menyajikan 

laporan keuangannya biasanya karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya 

kesadaran dari pihak menajemen akan pentingnya laporan keuangan. 

 

4.4.6  Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas merupakan aktivitas perusahaan yang berisi penerimaan 

dan pengeluaran kas, aktivitas operasi investasi dan pendanaan yang memberikan 

informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. 

Pada laporan arus kas PT Pelindo meliputi 3 aktivitas yakni, aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan dimana ketiga aktivitas tersebut masing-masing 

menunjukkan segala bentuk penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi dalam 

satu periode tertentu. Dan adapun tahapan yang dilewati baik penerimaan maupun 

pengeluaran sehingga terbit jurnal. Mulai dari penerimaan kas, pengguna jasa 

datang ke PT Pelindo untuk meminta pelayanan dan Ppelindo melayani pengguna 

jasa dan nanti akan terbit kode billing kode itu didapatkan didalam aplikasi yang 

mereka gunakan yaitu IBS (Integrated Billing System) yang akan memudahkan 

pengguna jasa untuk melihat segala bentuk tagihan dan jumlah yang harus 

dibayarkan kemudian pengguna jasa diarahkan untuk membayar ke bank dan 

nantinya secara otomatis IBS akan terkoneksi dengan SAP maka terbitlah jurnal 

yaitu jurnal khusus penerimaan kas.  

Sementara untuk jurnal pengeluaran kas, terdahulu dari kantor regional 

setelah itu ke divisi terkait lanjut divisi keuangan cabang setelah itu bagian SSC 
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(Shared Service Center) kemudian ke bendahara dari bendahara ke kasir dan 

setelah dari kasir surat diberikan kepada atasan setelah atasan memberikan 

persetujuan maka surat bisa ke bank dan bisa juga via internet banking setelah 

pembayaran lunas maka IBS akan mengirimkan bukti ke SAP maka terbitlah 

jurnal yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Fokusnya bagaimana perusahaan dapat 

menghasilkan laba bersih supaya dapat digunakan untuk menutupi kewajiban 

lancar seperti hutang dan pada arus kas masuk yang jumlahnya cukup baik itu 

berasal dari pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan investasi dan pendanaan. 

Menurut Sukamulja (2019) dalam menyusun laporan arus kas sebagai 

bagian dari laporan keuangan tahunan dalam perusahaan harus menyajikan arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi dengan menggunakan dua metode yaitu 

metode langsung (direct method) mengelompokkan arus kas masuk dan arus kas 

keluar dari kegiatan operasi. Dan metode tidak langsung (indirect method) 

berbeda dengan metode langsung metode tidak langsung menghitung arus kas 

bersih dari aktivitas operasi dengan menyesuaikan laba bersih perusahaan.  



 

  

 

 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) 

Regional 4 mengenai analisis penerapan sistem informasi akuntansi arus kas pada 

PT. PELINDO dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 sistem yang digunakan 

sudah secara komputerisasi yang didukung oleh SAP (System Application and 

Processing) dan akan secara otomatis terformat di IBS (Integrated Billing 

System) yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan terutama laporan 

arus kas pada arus kas perusahaan menerapkan PSAK No.2. Proses 

pencatatan yang digunakan yaitu metode acrual basis dimana dengan metode 

ini dapat mempermudah dalam proses pencatatan. Dan saat penutupan buku 

tidak ada keterlambatan didalam pelaporan karena 2 hari sebelum akhir bulan 

perusahaan sudah menyusun laporan sehingga penutupan buku dapat berjalan 

dengan lancar.  

2. Di dalam sistemnya terkadang adanya hambatan seperti jaringan internet yang 

kurang stabil sehingga dapat menghambat. yang kedua nomor rekening si 

penerima yang tidak sesuai dengan yang tercantumkan didalam rekening 

bank. Pada bagian ketiga biasanya terjadi faktur yang telah expired. Pada 

bagian keempat biasanya adanya kekeliruan dalam penggunaan pajak 

sehingga jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada 

bagian kelima tagihan vendor yang sering bermasalah. 
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3. Sistem informasi akuntansi arus kas pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) 

Regional 4 sudah baik, Hal ini dapat dilihat dari prosedur-prosedur dari arus 

kas masuk dan arus kas keluar. Sistem dan prosedur dari penerimaan dan 

pengeluaran pada PT. Pelindo telah sesuai dengan sistem yang telah 

diterapkan dan memisahkan bagian-bagian yang terkait. Dengan adanya 

sistem informasi akuntansi ini dapat membantu perusahaan didalam 

mengambil keputusan dan juga dapat memudahkan pekerjaan agar dapat 

terselesaikan dengan baik dan lancar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT.Pelabuhan Indonesia 

(Persero) Regional 4 mengenai analisis penerapan sistem informasi akuntansi arus 

kas pada PT. PELINDO penulis menyarankan: 

1. Pada perusahaan sebaiknya sebelum melakukan pembayaran baiknya terlebih 

dahulu memeriksa dengan teliti daftar kode rekening si penerima agar tidak 

menghambat proses pembayaran.  

2. Sebaiknya perlu penambahan kasir untuk bagian keuangan pada PT. 

Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 bertujuan untuk mempercepat 

proses pembayaran sehingga tidak kerepotan.  

3. Sebaiknya pada saat akan melakukan pembayaran baiknya kasir memeriksa 

kembali jumlah yang harus dibayarkan agar tidak terjadinya salah bayar atau 

tidak sesuai dengan yang harus dibayarkan.  
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4. Sebaiknya bagian SSC meningkatkan lagi ketelitian di dalam memeriksa 

segala kelengkapan dokumen agar segala pekerjaan dapat berjalan dengan 

baik. 

5. Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 sudah menerapkan 

sistemnya sesuai dengan yang ditentukan didalam mengolah laporan 

keuangan terutama laporan arus kas dan untuk hal - hal yang sudah baik harus 

tetap ditingkatkan agar PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dapat 

benar - benar menjadi kantor regional yang ada di Makassar dapat berkualitas 

baik dari segi pelayanan maupun dalam menyajikan laporan keuangan.   
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