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RINGKASAN 

DINA GINTING, "PENGENDALIAN INTERN KAS P ADA PT. 

ASURANSI JIW A BERSAMA BUJ\IIPUTERA CABANG MEDAN". di bawah 

bimbingan Drs. Zainal Abidin (sebagai pembimbing J) dan Dra. Hj. Rosmaini, Ak 

(Pembimbing II). 

Setiap Perusahaan baik yang bergerak dibidang industri, dagang maupun jasa 

lainnya pada umumnya rnencapai laba maksirnurn. Laba yang diperoleh digunakan 

untuk mempertahankan kesinarnbungan dan pengembangan usaha. Kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba sangat tergantung pada kebijaksanaan didalam 

menjalani operasi dan pengambilan keputusan, oleh sebab itu sangat diperlukan 

pengawasan dan pengendalian yang profesional. 

Pengendalian intern kas merupakan salah satu elemen yang tidak dapat 

dipisahkan menjadi modal kerja dalam mengatur manajernen arus keuangan pada 

perusahaan tersebut.oleh karena itu penting artinya untuk menetapkan kebijaksanaan 

pengendalian intern kas yang efektif dan prosedur-prosedur kerjauntuk meningkatkan 

tanggung jawab pada masing-masing bagian yang tepat, dan profesional. 

Pengendalian intern kas yang sehat dan yang layak dapat berpengaruh penting 

pada kemampuan untuk mencapai laba, serta meningkatkan kemajuan aktivitas 

perusahaan tersebut. 

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan judul diatas, dan 

dilak:ukan analisis dan evaluasi maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan 

mengenai pengendalian intern kas pada PT.AJB Bumiputera cabang Medan telah 

dilaks.anakan dengan baik, hal ini terbukti dari : 



1. Lingkungan pengendalian terhadap kas perusahaan telah sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi. Dan struktur 

organisasinya rnenggambarkan pernisahan fungsi dan tanggung jawab yang 

cukup sederhana dimana fungsi otorisasi tidak ada (langsung ditangani oleh 

kepala bagian/pimpinan) dan tidak mengandung internal eek (saling 

mengawasi) dalam hal peneri maan/penggunaan kas. 

2. Dalarn hal ini pihak asuransi telah merancang sistem pengendalian yang solid 

sehingga tidak terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh 

bagian-bagian tertentu, maka peJaksanaan pengendalian yang efektif dilakukan 

oleh manager, kasir keuangan, pro manager, memeriksa kembali dimana arus 

penerimaan kas dan pengeluaran kas harus melalui prosedur yang telah 

ditentukan oleh pihak asuransi sehingga pengendalian intern kas yang berlaku 

umum dan terkendali. 

Namun demikian walaupun solidnya sistem pengendalian intern kas yang 

diatur oleh pihak manajemen, tetapi tidak luput dari kekurangan yang penulis lihat 

antara lain: 

1 . Kurang profesionalnya para petugas yang ditempatkan dalam satu bidang 

tertentu 

2. Penerapan akuntansi/manajemen selalu ditingkatkan sehingga penulisan angka 

nilai nominal tidak akan terjadi. 

Saran dari penulis adalah sebagai berikut: 

I . Agar struktur organisasi perusahaan lebih dikembangkan dengan adanya 

fungsi otorisasi, internal audit, dan pemisahan fungsi pencatatan dan 

penyimpanan kas untuk menghindari tugas rangkap yang mungkin 

menyebabkan penyelewengan. 
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2. Agar pengendal ian intern kas perusahaan kas dapat mencapai tujuannya 

sebaiknya menc iptakan prosedur-prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

yang melibatkan lebih dari satu orang dalam menangani suatu pekerjaan agar 

tercipta sarana yang saling mengawasi (internal eek) antara pekerjaan yang satu 

dengan yang lain sehingga tercipta pengendalian internkas yang memadai. 
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A. Alasao Pemilihao Judul 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kas merupakan aktiva yang paling likuid yang terdiri dari pos-pos yang 

berlaku sebagai alat tukar dan memberikan dasar bagi pengukuran akuntansi. Sebagai 

media pertukaran kas merupakan aktiva yang paling mudah diselewengkan, kas 

memiliki ciri-ciri yaitu : bentuknya kecil, sukar ditandai identitas pemiliknya dan 

mudah dipindahtangankan. Untuk menjamin transaksi yang berhubungan dengan kas 

harus dilakukan dengan Pengendalian Intern kas. 

Pengendalian intern kas tersebut digunakan untuk menghindari manipulasi oleh 

berbagai pihak. Karena manipulasi hanya dapat terjadi apabila tidak adanya 

pengendalian intern yang baik khususnya pada kas sejak saat penerimaan sampai pada 

saat pengeluaran. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang 

baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna menjaga ketelitian dan keandalan 

catatan akuntansi serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manaJemen. 

Pengendalian intern kas merupakan alat yang penting dan berguna bagi 

manajer keuangan untuk menilai kinerja yang telah dicapai perusahaan, yang pada 

umurnnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

khususnya pengendalian intern kas. Pengendalian intern kas merupakan salah satu 

aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evakuasi mengenai apa yang telah 
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dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan dari 

pimpinan perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung oleh adanya kesatuan dan 

keselarasan dari keseluruhan komponen yang ada dalam perusa:haan yang mampu 

memberlkan tangggapan positif terhadap persaingan dalam dunia usaha. Bagi 

perusahaan ini adalah sangat penting artinya karena menunjukkan bahwa mereka 

mampu bersaing dan tetap going concern. 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Medan merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang Jasa Asuransi. Banyaknya transaksi pengeluaran kas yang terjadi setiap 

harinya maka sangat diperlukan pengawasan intern atas pengeluaran kas. Pengawasan 

Intern kas yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah pengawasan yang didasarkan atas 

catatan akuntansi dan pengawasan langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. 

Dan kegiatan pengawasan terhadap kas dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern 

(SPI) yang bertanggungjawab langsung ke Kantor Pusat (Independent) 

Mengingat pentingnya peranan pengendalian intern kas dalam perusahaan 

dalam rangka menjalankan operasinya agar tujuan perusa:haan dapat tercapai, sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dan mencoba 

membahasnya dalam skripsi dengan judul "PENGENDALIAN INTERN KAS 

PADA AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG MEDAN". 
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