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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan baik yang bergerak dalam sektor industri, perkebunan, 

perdagangan maupun jasa umumnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai secara 

efisien yaitu dengan sejumlah biaya operasional tertentu yang bisa menghasilkan 

laba yang maksimal untuk melangsungkan hidup dan perkembangan perusahaan. 

Pengendalian intern merupakan faktor yang menentukan keandalan 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, dengan pengendalian intern 

yang baik maka diharapkan manajer akan mampu mengendalikan perusahaan, 

agar kegiatan usahanya berkembang dan diharapkan adanya kerjasama antar 

karyawan walaupun tanggung jawab tetap berada pada atasan. Oleh karena itu 

pimpinan suatu perusahaan sangat membutuhkan suatu sistem dalam menjalankan 

pengendalian intern agar dapat mengamankan serta mengawasi aset perusahaan. 

Pengendalian intern akan berfungsi dengan baik jika dinilai dan dievaluasi secara 

terus menerus agar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari 

penerimaan dan pengeluaran kas, salah satunya adalah kas kecil karena kas kecil 

sifatnya sangat likuid (lancar) dan perputarannya paling tinggi sehingga mudah 

diselewengkan dan dipindahtangankan sekalipun berjumlah relatif kecil tetapi 

apabila transaksi tersebut sering terjadi  dan jika dikumpulkan maka jumlahnya 

akan menjadi cukup material, untuk itu diperlukan pula pengawasan yang ketat 

terhadap transaksi - transaksi yang berhubungan dengan transaksi tersebut, 

sehingga pengendalian intern terhadap dana kas kecil sekalipun harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Pengendalian intern yang baik dapat memperlancar dilaksanakannya 

kegiatan-kegiatan perusahaan. Disamping itu dapat diketahui apakah 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen sudah dijalankan 

sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat menunjang tujuan perusahaan 

dengan baik. 
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PT Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill sebuah perusahaan agri - 

bisnis yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit adalah sebuah perseroan 

terbatas yang didirikan sejak tahun 1981 . Visi PT Perkebunan Minanga Ogan 

adalah untuk tumbuh bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik dan 

memiliki misi untuk mengembangkan industri kelapa sawit yang terintegrasi dan 

berkelanjutan dengan menerapkan praktik pengelolaan terbaik dengan kesadaran 

sosial dan lingkungan untuk kesejahteraan industri . PT Perkebunan Minanga 

Ogan memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan proyektif yang memberikan 

produk terbaik dengan memperhatikan nilai-nilai berikut: Moralitas, Antusiasme, 

Mutu Terbaik, Pertumbuhan, Aktualisasi dan Kejujuran.  

PT Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill Baturaja menyadari akan 

pentingnya struktur pengendalian intern terhadap dana kas kecil yang mereka 

miliki. Hal ini dilakukan karena PT Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill 

Baturaja menyediakan dana kas kecil yang cukup material yaitu Rp5.000.000, 

maka dalam penyusunan laporan akhir ini penulis terdorong untuk menguraikan 

lebih  lanjut  melakukan penelitian yang berjudul  “Analisis Pengendalian Intern 

Atas Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kecil pada PT Perkebunan 

Minanga Ogan Sei Ogan Mill Baturaja” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah mengenai bagaimana struktur pengendalian intern atas 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas kecil pada PT Perkebunan Minanga 

Ogan Sei Ogan Mill Baturaja. 
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1.3 Ruang Lingkup Permasalahan 

Penulis membatasi hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian intern 

atas pengeluaran dan penerimaan kas kecil pada PT Perkebunan Minanga Ogan 

Sei Ogan Mill Baturaja agar dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap 

pembahasan selanjutnya sehingga ruang lingkup pembahasannya meliputi 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem 

informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan laporan 

akhir ini adalah untuk mengetahui struktur pengendalian intern atas prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas kecil pada PT Perkebunan Minanga Ogan Sei 

Ogan Mill Baturaja telah memadai. 

 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

1. Menambah wawasan dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

penulis mengenai akuntansi khususnya pengendalian intern atas prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas kecil di PT Perkebunan Minanga Ogan 

Sei Ogan Mill Baturaja. 

2. Sumbang saran untuk PT Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill 

Baturaja mengenai pengendalian intern terhadap prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas  kecil perusahaan. 

3. Bahan masukan dan gambaran kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Sriwijaya dimasa yang akan datang. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

 Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti 

untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara atau 

metode. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menurut Hariwijaya 

dan Bisri (2005:41-45): 

1. Metode Kepustakaan 
Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal 
hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai 
macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah 
dicermati. 

2. Metode Kuisioner 
Kuisioner atau angket merupakan alat pengumpulan data yang berupa 
serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden. Kuisioner dapat 
disebut juga sebagai interview tertulis dimana responden dihubungi  
melalui daftar pertanyaan. 

Ada dua jenis cara memperoleh data menurut Soeratno (2008:70) yaitu: 
1. Data Primer (primary data) 

Yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang 
menerbitkan atau menggunakannya. 

2. Data Sekunder (secondary data) 
Yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya. 

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah 

melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pimpinan dan 

karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill Baturaja secara langsung, 

dan memberikan kuesioner kepada Kepala Tata Usaha (KTU/Kasi) PT 

Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill Baturaja terhadap prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas kecil pada perusahaan tersebut yang kemudian data tersebut 

di analisa dengan menggunakan teori-teori yang ada. Selain itu, penulis juga 

menggunakan sumber data sekunder berupa sejarah singkat perusahaan dan 

struktur organisasi serta uraian tugas tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi, 

dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran 

kas kecil dan bagan alir sistem penerimaan dan pengeluaran kas kecil PT 

Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill Baturaja. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi 

Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan 

antara masing-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub 

secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam 

memilih judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang terkait dan melandasi laporan 

akhir antara lain pengertian auditing, jenis-jenis audit dan tujuan 

audit, pengertian dan tujuan pengendalian intern, elemen-elemen 

unsur pengendalian intern serta hubungan pengendalian intern 

terhadap pelaksanaan audit, aktivitas pengendalian atas prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas kecil, pengujian audit. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang gambaran  kecil umum PT Perkebunan 

Minanga Ogan Sei Ogan Mill Baturaja yang meliputi sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pembagian 

tugas, aktivitas perusahaan, serta pengendalian intern terhadap 

penerimaan dan pengeluaran kas kecil pada instansi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisis data terhadap data-data yang 

diperoleh dan membandingkannya dengan teori yang ada mengenai 

analisis pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas 

kecil di PT Perkebunan Minanga Ogan Sei Ogan Mill Baturaja 

meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 



6 
 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan 

kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada 

bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan 

bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan 

datang. 

 




