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EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INTERN DALAM 
HUBUNGANNYA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN ATAS PENGELUARAN KAS 
 

Pemeriksaan intern dibutuhkan agar sistem pengendalian intern dalam suatu 
perusahaan dapat berjalan dengan baik.Fungsi pemeriksaan intern meliputi 
pengukuran dan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan.Jadi, 
efektivitas sistem pengendalian intern intern sangat dipengaruhi oleh aktivitas 
pemeriksaan intern yang dilakukan di dalam suatu perusahaan.Dasar pemikiran 
penulisan ini adalah bahwa kelancaran operasi perusahaan sangat tergantung pada 
kelancaran sistem penerimaan dan pengeluaran kas, karena hampir semua transaksi 
perusahaan dimulai dan diakhiri dengan kas.Mengingat fungsi kas bagi perusahaan 
dan sifatnya yang sangat liquid, kas cenderung mudah disalahgunakan, baik disengaja 
maupun tidak disengaja.Selain itu, kesalahan pada perkiraan kas umumnya menjadi 
tanda terjadinya kesalahan pada perkiraan lainnya. Masalah yang sering terdapat pada 
perusahaan salah satunya adalah mengenai pengeluaran kas.Oleh karena itu, 
dibutuhkan pemeriksaan intern untuk mengatasi masalah ketidakefektivan dan 
ketidakefisienan pengendalian kas, sebelum terlanjur berkembang menjadi besar. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih PT.INTI (Persero) Bandung, 
sebagai objek penelitian.Penelitian yang penulis lakukan adalah Evaluasi Pelaksanaan 
Pemeriksaan Intern Dalam Hubungannya Dengan Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern Atas Pengeluaran Kas (Studi Kasus pada PT.INTI (Persero) ).Hal ini 
mengingat aktivitas pengeluaran kas perusahaan yang merupakan salah satu aktivitas 
yang sangat penting dan diperlukan suatu pengendalian yang efektif. 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
pemeriksaan intern yang dijalankan perusahaan serta mempelajari dan menelaah 
peranan pemeriksaan intern dalam hubungannya dengan efektivitas sistem 
pengendalian intern pengeluaran kas. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif 
analitis, yaitu data primer dan data sekunder.Data primer dilakukan melalui studi 
lapangan pada PT.INTI (Persero), yaitu dengan penyebaran kuesioner, wawancara, 
dan observasi.Data sekunder diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku 
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan atas dasar 
pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 
menyimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan intern terhadap sistem 
pengendalian intern pengeluaran kas perusahaan maka secara garis besar sistem 
pengendalian intern atas pengeluaran kas pada PT.INTI (Persero) adalah efektif dan 
pemeriksaan intern sangat berperan. 
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