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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada awal berdirinya perusahaan, kegiatan dan transaksi perusahaan masih 

sedikit dan pemilik dapat mengawasi langsung kegiatan perusahaan itu. Namun 

dengan semakin besar dan banyaknya transaksi yang terjadi, keadaan menjadi 

semakin kompleks, sehingga semakin sulit bagi manajemen untuk melakukan 

pengawasan secara langsung. Hal ini menimbulkan berbagai masalah bagi 

manajemen untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya, 

meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Oleh karena itu, manajemen perusahaan dituntut untuk menyusun suatu sistem, 

prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan untuk membantu perusahaan dalam 

memperoleh suatu jaminan bahwa transaksi dilakukan sewajarnya. Sistem, 

prosedur dan kebijakan ini dikenal dengan pengendalian internal. 

 Berkembangnya perusahaan menyebabkan manajemen harus dapat 

meningkatkan fungsi pengendalian internal, karena ruang lingkup yang harus 

dikendalikan semakin luas dan kompleks. Semua perusahaan memerlukan fungsi 

audit internal. Pengendalian yang dilakukan harus efektif, sehingga dapat 

membantu manajemen dalam menjaga keamanan harta milik perusahaan, dapat 

dipercayanya laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi 

serta mendorong ditaatinya setiap kebijakan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Francis Gyebi & Samuel Quain (2013:221), pengendalian 

internal tidak hanya membantu perusahaan mencapai tujuan profitabilitas dan 
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mencapai tujuan perusahaan saja, tetapi juga untuk membantu suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan pelaporan keuangan, dan tujuan kepatuhan. Salah satu 

masalah mendasar dari tujuan pelaporan keuangan bagi perusahaan adalah 

masalah pengendalian internal kas, karena jika kas tidak ditangani dengan baik, 

maka akan mengundang pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan 

atau penyelewengan baik disengaja maupun tidak disengaja, yang pasti akan 

sangat merugikan perusahaan.  

 Kas dibutuhkan oleh setiap perusahan untuk menjalankan operasi 

perusahaan sehari-hari karena kas merupakan asset perusahaan yang paling likuid 

yang dapat digunakan dan diubah bentuknya menjadi asset lain. Kas merupakan 

pos akuntansi yang paling penting karena sebagian besar transaksi menyangkut 

dan berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkiraan kas. Oleh 

karena itu sifatnya yang likuid, kas mengandung risiko yang tinggi untuk 

disalahgunakan atau diselewengkan. Pengendalian kas tidak terlepas dari 

pengendalian internal. Untuk menilai keefektifan dan kelayakan pengendalian 

internal, maka diperlukan suatu bagian yang disebut dengan bagian audit internal. 

 Menurut Hiro Tugiman (2006:11) internal auditing atau pemeriksaan 

internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi 

untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan 

pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Audit internal harus mempunyai 

kedudukan khusus dalam struktur organisasi perusahaan agar audit  internal bebas 

dan objektif dalam memeriksa dan menilai berbagai kebijakan, sistem, prosedur 
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dan catatan perusahaan. Oleh karena itu, audit internal harus dilakukan oleh 

seorang yang bebas dari pengaruh departemen atau bagian-bagian yang 

diperiksanya dan audit internal merupakan fungsi staf dan tidak mempunyai 

wewenang langsung terhadap bagian yang diperiksanya. Bila audit internal tidak 

dilaksanakan maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap prosedur 

dan ketentuan yang telah dirancang, sehingga pengendalian internal menjadi tidak 

efektif. 

 Menurut Ivanni & Siti Khairani (2012:2), tujuan audit internal adalah 

untuk membantu organisasi dan mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan 

yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas 

keefektivan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan 

baik. Audit internal yang merupakan alat bantu pengendalian manajemen dan 

melakukan kegiatan penilaian bebas terhadap semua kegiatan perusahaan harus 

selalu dalam keadaan dinamis dan aktif. Dalam rangka itu pemeriksa internal 

dapat menyusun pengendalian internal yang baik dan tepat, mengadakan 

pengawasan pelaksanaannya, mengukur dan menilai serta memberi saran-saran 

perbaikan dan komentar-komentar yang sangat diperlukan oleh manajemen. 

Manajemen yang berkepentingan langsung terhadap pengendalian internal dan 

audit internal harus sadar dan terbuka atas semua temuan (hasil) pemeriksaan dan 

saran-saran perbaikan yang diberikannya dan melakukan tindakan segera apa yang 

harus diperbaikinya. Dengan demikian adanya pengendalian internal yang selalu 

dinilai, dievaluasi akan menghasilkan suatu “keluaran” atau output seperti yang 

diharapkan atau direncanakan manajemen.  
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Fenomena yang ada, melalui (tempo.co, 2015) terjadi tindakan korupsi 

dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Yayasan Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) setempat yang menambah lagi pengembalian uang ke 

kejaksaan. Nelson Sembiring menyetor Rp 750 juta setelah tepat sepekan 

sebelumnya menyerahkan Rp 2,5 miliar.  

Frans Fredirik Hengstz mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan 

uang sekitar Rp750 juta, kuasa hukum Nelson, di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa 

Timur, Kamis, 26 Maret 2015. Frans mengatakan hal itu sambil menunjukkan 

uang pecahan Rp 50 ribu dalam bungkusan plastik.  

Frans menyerahkan dua bungkusan plastik itu yang langsung dibawa ke 

lantai 5 ruang pidana khusus. Berselang 15 menit kemudian, Frans ditemani 

seorang jaksa pidana khusus, Ariana Juliastuty, mengantarkan uang tersebut ke 

Bank Rakyat Indonesia. "Ini langsung kami antar ke BRI cabang Basuki Rahmat 

untuk dititipkan," kata Ariani. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy 

Arizyanto menambahkan, uang tersebut akan disita dan dijadikan sebagai barang 

bukti dalam penyidikan maupun pembuktian pada persidangan nanti. "Akan 

dijadikan satu dengan yang diserahkan minggu lalu," kata Romy. 

Sebelumnya, Kamis, 19 Maret 2015, dua tersangka, yakni Nelson dan Diar 

Kusuma Putra, telah mengembalikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp 5 

miliar. Uang dimaksudkan sebagai bagian dari dana hibah yang pernah diberikan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Yayasan Kadin senilai Rp 20 miliar pada 
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2012-2013. Masing-masing tahun anggaran itu menggelontorkan sebesar Rp 10 

miliar. 

Jaksa menemukan bahwa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan 

dana hibah itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nelson adalah Wakil 

Sekretaris I Dewan Pengurus Yayasan di Kadin dan peneliti di Badan Penelitian 

dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Adapun Diar menjabat sebagai Ketua 

Dewan Pengurus Yayasan di Kadin. 

Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri ITB (LAPI ITB) adalah 

organisasi nirlaba di bidang pendidikan, penelitian dalam bidang teknologi dan 

science, yang dalam usahanya mengoperasikan asset tetap berupa sarana dan 

prasarana yang digunakan dalam bidang pendidikan dan penelitian tersebut. 

Merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Yayasan LAPI ITB untuk terus 

bertahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya kecurangan dan 

penyelewengan dapat menyebabkan kerugian bagi yayasan. Hal ini tentunya akan 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasi yayasan. Dalam hal ini keberadaan 

auditor internal untuk memeriksa dan menilai efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal sangat diperlukan. 

 Pada Yayasan LAPI ITB, audit internal atas keuangan dalam hal ini kas, 

dilakukan atas pendapatan termasuk penerimaan kas bedasarkan fenomena-

fenomena tertentu seperti kecurigaan terhadap penyelewengan atau 

penyalahgunaan keuangan perusahaan. Selain itu, audit internal berfungsi untuk 

memeriksa pengendalian internal yang diterapkan dan menilai pelaksanaan 

pengendalian internal tersebut. Pengendalian internal pada Yayasan LAPI ITB, 
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diterapkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan, menjamin ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi dan meningkatkan efisiensi operasi yayasan. 

 Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penilaian tentang audit internal yang merupakan salah satu bagian dari 

pengendalian internal pada Yayasan LAPI ITB. Sehubungan dengan hal tersebut, 

penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi yaitu : ”Pengaruh Audit 

Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Kas pada Yayasan 

LAPI ITB” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas sesuai dengan identifikasi, 

penulis membatasi masalah sesuai dengan judul, sehingga penelitian menjadi 

lebih terarah. Adapun pokok-pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal pada Yayasan LAPI ITB. 

2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada Yayasan LAPI 

ITB. 

3. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian 

internal kas pada Yayasan LAPI ITB. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas 

masalah-masalah tersebut, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pada Yayasan LAPI ITB. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal kas pada Yayasan 

LAPI ITB. 

3. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap efektivitas 

pengendalian internal kas pada Yayasan LAPI ITB. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan tentang 

teori dan praktek mengenai audit internal dan pengendalian internal di 

perusahaan dan memperoleh gambaran singkat mengenai apa yang 

dimaksud dengan audit internal dan pengendalian internal sebelum masuk 

ke dalam dunia kerja dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh 

sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

berupa masukan dan saran dalam mengembangkan atau menyempurnakan 

peranan pengendalian kas untuk meningkatkan efektivitas penggunaan kas 

perusahaan. 
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3. Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi 

dalam melakukan penelitian yang sama. 

4. Bagi Pihak Lain, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran, pengetahuan, informasi, dan referensi yang berkaitan dengan 

bidang audit internal dan pengendalian internal kas. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode atau cara yang 

perlu ditempuh oleh penliti sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2012:2): 

“Metode penlitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengimpulkan data historis 

dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat 

dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang 

penyusunan laporan penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian explanatory. Menurut Sugiyono (2011:10) yang dimaksud dengan 

penelitian explanatory adalah : 

“Penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel 

yang diteliti serta hubungan kausal antara satu variabel dengan yang lain 

melalui pengujian hipotesis.” 

Sedangkan jenis pennelitian yang digunakan adalah jenis asosiatif. 

Menurut Sugiyono (2012:23) penelitian asosiatif adalah: 
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“Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila 

dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif.”  

 

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1 Tinjauan Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan ini, penulis berusaha memperoleh berbagai 

informasi sebanyak-banyaknya sebagai dasar teori dan acuan dalam 

mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan 

mengkaji literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

2 Tinjauan Lapangan 

Dalam penelitian ini, penulis langsung berhubungan dengan objek 

penelitian. Adapun cara yang ditempuh untuk memperoleh data primer ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap perusahaan 

yang dijadikan objek penelitian. 

b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bagian 

yang terkait dengan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti. 
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c. Kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan daftar 

pertanyaan untuk mengetahui persepsi dari auditor internal, dewan 

pengawas dan bagian keuangan mengenai audit internal terhadap 

efektivitas pengendalian internal kas. 

 

1.5.2 Populasi dan Sampel 

1.5.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:80) menyatakan bahwa populasi adalah sebagai 

berikut: 

 “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu”. 

 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh pegawai bagian audit 

internal di Dewan Pengawas (Satuan Pengendalian Internal) dan bagian keuangan 

di Yayasan LAPI ITB Bandung. 

 

1.5.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:174). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan tekik pengambilan sampel probability sampling, dengan 

pendekatan metode disproportionate stratified random sampling. Menurut 

Sugiyono (2011:63) probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 
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yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Disproportionate stratified random sampling 

adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan sampel, bila 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional (Sugiyono, 2011:64). 

Adapun alasan dari penggunaan teknik pengambilan sampel tersebut 

adalah auditor internal, manajer keuangan dan staf keuangan yang menjadi 

responden sudah memenuhi kriteria minimal, yaitu sudah menduduki jabatan 

tersebut minimal satu tahun dan pendidikan minimal S1. Selain itu, adanya 

keterbatasan jumlah staf keuangan yang berarti tidak semua staf keuangan bekerja 

di kantor, tetapi sebagian besar bekerja di proyek-proyek milik Yayasan LAPI 

ITB yang tidak mungkin dapat dijadikan responden. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Yayasan LAPI ITB Jl. Sumur 

Bandung No. 5 Bandung. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2015 s.d. 

Februari 2015. 


