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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai kegiatan tertentu 

dalam mencapai tujuan perusahaan, pada umumnya perusahaan bertujuan untuk 

menghasilkan laba yang optimal supaya dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan 

menjaga pengendalian intern entitasnya. Keputusan bisnis tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan 

operasi perusahaan, melindungi aset, dan mencegah penyalahgunaan sistem 

perusahaan yang telah dibentuk perusahaan. Apalagi perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa misalnya tempat wisata. 

     Kas adalah suatu bagian dari aktiva yang mempunyai sifat paling lancar dan 

paling mudah dipindahtangankan dalam sebuah transaksi (Martono dan 

Harjito:2007). Pengendalian internal yang paling memadai sangat dibutuhkan 

untuk melindungi kas. Sebagaimana diketahui bahwa definisi Pengendalian 

Internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

(Mulyadi:2010).  

     Manajemen mempunyai tanggung jawab paling utama dalam 

menjaga  keamanan harta milik perusahaan serta menemukan dan mencegah 

terjadinya kesalahan dan penyelewengan ataupun pemborosan pada saat 
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perusahaan  beroperasi. Manajemen mempunyai tanggungjawab melindungi kas 

dari penerimaan sampai kas dikeluarkan. Manajemen terhadap kas juga 

bertanggungjawab terhadap pembuatan perencanaan, melakukan prosedur atau 

otorisasi serta menetapkan  dan mengawasi suatu kegiatan melalui pengendalian 

internal. Manajemen biasanya menghadapi dua masalah akuntansi untuk 

transaksi  kas, yaitu pengendalian internal harus ditetapkan untuk menjamin 

bahwa tidak  ada transaksi yang tidak diotorisasi oleh pejabat atau karyawan, dan 

informasi  yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada ditangan dan transaksi 

harus  tersedia. Melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk 

kas  dalam pengendalian internal yang efektif atas kas merupakan suatu 

keharusan. 

      Penelitian dilakukan di PT.Taman Sengkaling UNMUH di PT tersebut ada 

dua unit usaha yang pertama taman rekreasi dan kedua Sengkaling Food Festival. 

PT.Taman Sengkaling UNMUH adalah salah satu unit bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang alasan saya memilih PT.Taman Sengkaling UNMUH 

dibanding dengan unit bisnis lainnya karena unit bisnis ini yang paling baru 

dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian di PT.Taman 

Sengkaling UNMUH dibatasi hanya pada Sengkaling Food Festival. Alasan 

memilih tema pengendalian penerimaan kas karena adanya masalah yang dihadapi 

Sengkaling Food Festival. Untuk penerimaannya kecurangan  dari counter yang 

bersedia menerima tunai dari customer dan hasil penjualan yang diterima oleh 

kasir sering terjadi kekurangan atau kelebihan dibanding dengan data di program. 

Masalah dalam pengeluaran kas adalah tidak dicatat oleh main chasier dimana 
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bagian tersebut yang bertugas mengeluarkan uang dan dalam prosedur 

pengeluaran kas seharusnya menggunakan bon sementara tetapi dalam prakteknya 

bon sementara tidak digunakan. Dengan demikian saya ingin mengevaluasi sistem 

pengendalian internal yang ada di PT.Taman Sengkaling UNMUH. 

     Pengendalian internal yang baik menghindari terjadinya penyelewengan 

seperti melakukan perubahan laporan atau salah dalam perhitungannya, adanya 

prosedur pencatatan  yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang 

tepat terhadap harta,  utang, pendapatan dan biaya. Perangkat pengendalian 

canggih atau dengan disign sistem yang terbaik sekalipun belum tentu mampu 

menghindarkan  kesalahan jika terdapat persekongkolan dari para karyawan untuk 

melakukan  suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian tersebut 

tidak berguna  lagi. Kas merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya 

visi dan misi  serta tujuan organisasi.  

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas bahwa sistem pengendalian internal 

terhadap pengeluaran kas sangat penting peranannya dalam suatu perusahaan, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas 

yang dilakukan pada PT.Taman Sengkaling UNMUH? 

2. Apakah sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas sudah 

dilakukan secara efektif? 
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C. Batasan Masalah 

     Batasan masalah pada penelitian ini dilakukan agar pembahasan yang diangkat 

tidak melebar serta fokus terhadap topik yang diangkat. Ruang lingkup penelitian 

ini adalah: 

1. Penerimaan kas pada unit Sengkaling Food Festival (SFF) meliputi (profit 

sharing, penjualan produk di stan milik sengkaling, tiket permainan anak- 

anak, dan parkir). 

2. Pengeluaran kas untuk operasional Sengkaling Food Festival (SFF) secara 

tunai dan pembagian profit sharing kepada pemilik stan. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

     Mendiskripsikan penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan dan 

pengeluaran kas, serta mengetahui sejauh mana sistem pengendalian internal 

atas penerimaan dan pengeluaran kas yang telah diterapkan pada Taman 

Sengkaling UNMUH khususnya unit Sengkaling Food Festival. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat yang 

dimaksud adalah: 

1. Peneliti mendapat pengetahuan tentang pengendalian internal secara real yang 

ada di dalam suatu entitas dan dapat mengevaluasi suatu sistem pengendalian 

internal pada tempat wisata. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi 

PT.Taman Sengkaling UNMUH dalam melaksanakan pengendalian internal 
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lebih baik sehingga meminimalisir resiko yang terjadi karena sistem 

pengendalian internal yang kurang efektif khususnya pada unit Sengkaling 

Food Festival. 

3. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai sistem 

pengendalian  internal



6 
 

 
 

 


