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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem 

Otonomi Daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan 

pemerintahan dan ruang lingkup pada umumnya sehingga memberi dampak juga 

pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintahan daerah. Otonomi 

daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik 

yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi tranparansi, 

akuntabilitas, kondisonal, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan 

kewajiban demi tercapainya Good Governance. 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan 

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah 

daerah antara lain pemberian dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah. Pada setiap perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang berbeda baik 

perusahaan yang bersifat laba maupun perusahaan yang nirlaba. Dalam kedua 

perusahaan tersebut menggunakan sistem  yang dilakukan secara sistematis dan 

lancar apabila perusahaan terdapat sistem yang baik dan efektif. 

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai kegiatan 

tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada umumnya 

bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan 
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kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat 

yang lebih tinggi, untuk itu setiap perusahaan harus membuat keputusan bisnis 

yang baik. Keputusan bisnis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan, melindungi aktiva, 

dan mencegah.  

Dengan adanya sistem yang dimiliki perusahaan maka, penerapan suatu 

sistem dalam dalam sebuah perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional 

yang di keluarkan dan dapat mengefektifkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. 

Pelakasanaan yang diterapkan dari suatu sistem yang baik maka akan 

mencerminkan keberhasilan terhadap suatu perusahaan. Dengan sistem yang 

digunakan perusahaan untuk memproses bebagai transaksi yang ada di perusahaan 

terutama pada transaksi yang sering digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan seperti pengeluaran biaya. Salah satunya digunakan oleh perusahaan 

adalah sistem pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan komponen sumber 

daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang 

telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang 

tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di 

bank yang tidak dibatasi penggunaannya.  

Pada pemerintahan pengeluaran kas disebut dengan belanja daerah, yaitu 

semua pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)  yang mengurangi 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja SKPD merupakan 

bagian dari belanja daerah yang hanya dikeluarkan dan dibukukan oleh SKPD.  
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Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas terdiri dari 4 Sub Sistem 

yaitu Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP), Sub Sistem 

Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang (GU), Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran 

Kas Tambahan Uang Persediaan (TUP), Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

Langsung (LS). Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang 

Persediaan (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang 

dilakukan sekali dalam setahun, Ganti Uang (GU) adalah uang yang dipergunakan 

untuk mengganti uang persediaan yang sudah terpakai, Tambahan Uang 

Persediaan (TUP) adalah jika ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga 

saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya maka akan dilakukan tambahan 

uang ke SKPD, dan Langsung (LS) adalah pembayaran langsung pada pihak 

ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. 

Pengendalian intern pada perusahaan perlunya dilakukan dengan 

memberikan pada setiap tenaga kerja memiliki tanggung jawab atas peranan 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam Standar Profesi Akuntan 

Publik(SPAP) pernyataan standar auditing no.69 disebutkan bahwa terdapat 5 

(lima) komponen pengendalian yang saling terkait : 

1. Lingkungan pengendalian adalah menetepakan corak suatu organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

2. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko 

yang relavan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana resiko harus dikelola. 
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3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

menjamin bawah arahan manajemen dilaksanakan. 

4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan 

pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan 

orang melaksanakan tanggungjawab mereka. 

5. Pemantauan adalah proses menentukan kualitas kinerja pengendalian 

intern sepajang waktu. 

Pengendalian atas pengeluaran kas memberikan jaminan yang memadai 

bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi-transaksi yang benar di 

otoritasasi dengan semestinya. Disamping itu budgeting dapat sebagai alat control 

untuk memastikan kas yang dikeluarkan efesien dan digunakan sesuai keperluan 

perusahaan. Pengendalian intern merupakan kegiatan mengkoordinasi aktivitas-

aktivitas entitas bisnis maupun entitas pemerintah agar sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Karena kas daerah adalah salah satu komponen dari aktiva 

yang sangat vital bagi kelangsungan hidup entitas pemerintah daerah, dimana kas 

daerah merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek 

operasional pemerintah daerah maka diperlukan pengawasan intern. 

Masalah yang mendasari perlu adanya sistem pengendalian intern 

pengeluaran kas, bahwa kas  merupakan aset lancar yang sensitif terhadap 

kemungkinan terjadinya penyimpangan. Baik entitas bisnis atau entitas 

pemerintah, kas adalah salah satu aktiva yang siap untuk diubah menjadi jenis aset 

yang lain; sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan; serta sangat diinginkan. 

Karena karakteristik ini, kas adalah aktiva yang paling rawan terhadap pencurian 



5 
 

dan penyalahgunaan. Terlebih lagi, karena jumlah transaksi kas yang sangat besar, 

banyak kekeliruan mungkin terjadi dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi 

kas membuat data keuangan menjadi tidak akurat sehingga beresiko bagi aktivitas 

finansial.  

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat terganggu apabila pencairan dana 

tidak lancar perencanaan dan pengadaan masukan yang ekonomis, pelaksanaan 

kegiatan yang efektif , dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah untuk 

memenuhi komitmen kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan. Pada kondisi tertentu bisa daerah membuat kebijakan memperolehkan 

SKPD melakukan pinjaman ke kas daerah, namun dengan persyaratan yang jelas: 

mendesak, anggaran untuk SKPD tersebut sudah ada , dana di rekening kas daerah 

mencukupi, dan dana tersebut belum memiliki peruntukan yang lebih mendesak. 

Artinya, pinjaman sementara bisa dilakukan oleh SKPD apabila sebuah kegiatan 

atau pengeluaran kas harus dilakakan oleh SKPD bersangkutan. Dalam hal itu 

SKPD harus menerapkan pengendalian pengeluaran kas yang ekonomis, efektif 

dan efesiensi dalam kegiatan publik.   

Pengendalian internal pengeluaran kas  dapat melindungi aset perusahaan 

dari pencurian, kecurangan, penyalahngunaan, atau kesalahan penempatan. Salah 

satu pelanggaran pengendalian internal yang paling serius adalah kecurangan 

yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan adalah tindakan yang 

disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi.  

Adapun objek yang akan menjadi bahan penelitian adalah Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Permasalahan sistem dalam pengedalian mengeluaran kas pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yakni dalam penyerahan Surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ) yang terlambat dan dokumen yang dilampirakan tidak 

lengkap, mengakibatkan terhadap pengambilan uang berikutnya. Adanya 

keterlambatan SPJ terjadi dampak dalam pengisian buku kas atau rekening kas 

yaitu terlambatnya dan pengajuan GU ( Ganti Uang).  

Jika GU terlambat maka tidak bisa mengeluaran kas sebab penerimaan 

kas tidak ada ( pemasukannya ) sehingga tidak bisa dipanjar ke masing-masing 

kegiatan yang memerlukan kas tersebut, maka semua kegiatan-kegiatan tidak 

akan berjalan dengan baik sesuai yang di inginkan. Karena semua kegiatan jadi 

tertunda dilaksanankan. Pada dokumen yang di lampirkan SPJ juga tidak 

lengkap, menyebabkan kurang dalam ketelitian dilakukan oleh tim verifikasi 

sehingga akan menimbulkan masalah ketika menyesuaikan dokumen dan catatat 

yang ada. Pengendalian pada  belanja daerah cukup memadai tetapi dalam hal 

administrasi seperti hal SPJ Fungsional kurang adanya verifikasi ulang oleh 

bendahara pengeluaran sehingga adanya kesalahan dalam laporan yang 

terlambat diketahui. Dengan hal itu tersebut kegiatan operasional tidak berjalan 

dengan semestinya, maka perlunya pengendalian dalam hal sekecil mungkin. 
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Pada Kas yang tersisa di kembalikan ke kas daerah sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan.  

Dalam permasalahan yang diatas kurangnya menerapkan unsur-unsur 

pengendalian intern tersebut adalah: Pembentukan pertanggungjawaban, adanya 

pemisahan tugas secara tegas, prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan, 

pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik, verifikasi internal yang 

independen harus ada. Maka dapat mencegah kecurangan, penyelewengan serta 

kelebihan dana yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di 

dalam perusahaan tersebut dan melakukan kebijakan terhadap pelaksanaan kas 

dengan keperluan yang sebenarnya. 

Dengan diterapkannya pengendalian intern pengeluaran kas yang 

memadai maka penyelenggaraan kegiatan di lingkungan pemerintahan, mulai 

dari perencanaan kas, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban kas 

dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien dalam kegiatan 

pada setiap perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

ilmiah berbentuk Tugas Akhir yang menjelaskan sistem pengendalian atau 

pengawasan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahas 

masalah tersebut dalam tugas akhir dengan judul “Analisis Sistem 

Pengendalian Intern pengeluaran kas pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana Prosedur pengeluaran kas pada Dinas Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi Provinsi Riau? 

2. Apakah sistem pengendalian intern pengeluaran kas dilaksanakan secara 

efektif  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penerapan sistem pengendalian intern atas pengeluaran 

kas yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian 

intern pengeluaran kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau sudah berjalan dengan  efektif. 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perusahaan 

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan atau 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau dalam kaitannya dengan Sistem pengendalian atas pengeluaran 

kas yang lebih efektif , memudahkan pengelolaan Keuangan, mengoptimalkan 

dalam penggunaan uang perusahaan serta memberikan pertimbangan dalam 

meningkatkan efisiensi kerja. 
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2. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah Ilmu Pengetahuan dan Wawasan tentang 

penerapan Sistem Penerapan Pengendalian intern pengeluaran kas sehingga 

akan dapat memantapkan penerapan teori dan peraturan pemerintahan daerah 

dengan praktik yang terjadi di lapangan. 

3. Bagi Peneliti  Selanjutnya 

 Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dibidang ilmu akuntansi 

terutama tentang pengendalian intern pengeluaran pemerintah daerah. 

1.4 Metode Penelitian 

a. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  Provinsi Riau, yang beralamat di Jalan Pepaya No. 57-59 , 

Sukajadi – Pekanbaru. 

b.  Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer, yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber 

dalam penyelesaian tugas akhir ini. Data tersebut diperoleh dari pegawai 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.  

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan data yang telah disusun sebelumnya oleh pihak Kantor 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam bentuk sudah 

jadi berupa dokumen pengeluaran kas, struktur organisasi, deskripsi 

jabatan dan pembagian masing-masing tugas. 
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c. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. 

2. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek 

penelitian. 

3. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui file-file, 

dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian yang dapat dijadikan 

pedoman, acuan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penulisan ini. 

d. Analisis Data 

Dalam mengenalisa data pada penelitian tugas akhir ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk 

membandingkan antara data dengan objek yang sudah diteliti dan 

dibandingkan dengan teori-teori yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara 

ilmiah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari 4 bab, yang 

masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menguraikan gambaran umum Kantor Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Riau yang terdiri dari sejarah singkat, Visi 

Misi struktur organisasi, wewenang serta tanggung jawab dan 

aktifitas dalam kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini membahas mengenai tinjauan teori yang berisi pengertian 

sistem, pengendalian intern, kas, pengeluaran kas dan tinjauan 

praktek yang berisi jenis pengeluaran kas, prosedur kas, dan sistem 

pengendalian intern pengeluaran kas. 

BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran yang yang membangun dan nantinya berguna 

bagi perusahaan. 


