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ABSTRACT
FRISKA LUSYANA SINAGA. Analysis of Internal Control over Cash in
Supporting the Effectiveness of Cash Management (Case Study) at PT. Taspen
(Persero). Skripsi, Jakarta: Financial Management concentration, Management
Study Program, Management Department, Faculty of Economics, State University
of Jakarta. 2013
The objectives of the research are to detemine whether internal control over cash
at PT. Taspen (Persero) has been adequately performed, whether the cash
management has been carried out effectively, and to determine the role of
internal control over cash in supporting the effectiveness of cash management
applied by PT. Taspen (Persero). The methodology is descriptive method using
case study approach. The primary data is obtained from field research by
conducting observations, interviews and questionnaires about the researchrelated objects. While the secondary data is obtained from the literature related
to the researched problems. Based on the research, the internal control has been
applied by PT. Taspen (Persero) adequately, it is supported by the following
elements: control environment, risk assessment, control activities, information
and communication, and monitoring. The cash management has been applied by
PT. Taspen (Persero) effectively as reflected in the procedures for cash receipts,
petty cash receipts, cash disbursements and petty cash disbursements. Finally, a
conclusion can be drawn that the internal control over cash is in supporting the
effectiveness of cash management.
Keywords: Internal Control, Cash Management
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ABSTRAK
FRISKA LUSYANA SINAGA; Analisis Pengendalian Internal Kas dalam
Menunjang Efektivitas Pengelolaan Kas (Studi Kasus) pada PT. Taspen
(Persero). Skripsi,, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program
Studi Manajaemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui apakah
pengendalian internal kas pada PT. Taspen (Persero) telah dilakukan secara
memadai, apakah pengelolaan kas telah dilakukan dengan efektif, dan bagaimana
peranan pengendalian internal kas dalam menunjang efektivitas pengelolaan kas
yang diterapkan oleh PT. Taspen (Persero). Metodologi yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui
penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan observasi, wawancara dan
kuesioner mengenai objek yang sedang diteliti. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian internal yang dilakukan PT.
Taspen (Persero) telah memadai, hal ini didukung oleh unsur-unsur; lingkungan
pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi, dan pemantauan. Adapun pengelolaan kas yang diterapkan PT.
Taspen (Persero) telah efektif hal ini tercermin dari adanya prosedur dalam
penerimaan kas, penerimaan kas kecil, pengeluaran kas dan pengeluaran kas
kecil. Akhirnya dapat diambil suatu simpulan bahwa pengendalian internal kas
berperan dalam menunjang efektivitas pengelolaan kas.
Kata kunci : Pengendalian Internal Kas, Pengelolaan Kas
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