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ABSTRAK  

ATIKA PRATIWI. 2019. 8323163850. Analisis Efektivitas Pengendalian 

Internal Terhadap Pengelolaan Kas Pada Koperasi Marvel Sejahtera Mandiri 

Bekasi. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta.  

 Pengendalian Internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas 

merupakan hal yang penting dalam sebuah koperasi, karena kas merupakan 

aktiva yang penting dalam upaya melindungi kas dari pencurian dan 

penyalahgunaan transaksi keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

efektivitas pengendalian internal terhadap pengelolaan kas yaitu penerimaan dan 

pengeluaran kas pada Koperasi Marvel Sejahtera Mandiri. Metode yang 

digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja manajerial koperasi melalui penerimaan dan pengeluaran kas 

yang diukur melalui unsur-unsur pengendalian internal.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang 

digunakan diperoleh dengan cara observasi, wawancara. Untuk mencapai tujuan 

penelitian, peneliti melakukan perbandingan antara teori dengan praktik yang di 

jalankan oleh Koperasi Marvel Sejahtera Mandiri Bekasi. Hasil penelitian 

menunjukkan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas pada Koperasi 

Marvel Sejahtera Mandiri masih ada perangkapan tugas yang dilakukan Bagian 

Kasir dan Bagian akuntansi. 

 

Kata Kunci : Efektivitas Pengendalian Internal, Penerimaan dan  

  Pengeluaran Kas  
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ABSTRACT  

ATIKA PRATIWI. 2019. 8323163850. Analisis Efektivitas Pengendalian 

Internal Terhadap Pengelolaan Kas Pada Koperasi Marvel Sejahtera Mandiri 

Bekasi. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta.  

 Internal control of cash receipts and expenditures is important in a 

cooperative, because cash is an important asset in an effort to protect cash from 

theft and misuse of financial transactions. The purpose of this study is to determine 

the effectiveness of internal controls on cash management, namely cash receipts 

and disbursements at the Marvel Sejahtera Mandiri Cooperative. The method used 

is descriptive method to find out how the managerial performance of cooperatives 

through cash receipts and expenditures that are measured through the elements of 

internal control. 

 This type of research is a case study. The data used is obtained by 

observation, interview. To achieve the objectives of the study, the researcher 

conducted a comparison between theory and practice carried out by the Sejahtera 

Mandiri Cooperative. The results of the study show that the control of cash receipts 

and expenditures on the Marvel Sejahtera Mandiri Cooperative still has a double 

task performed by the Cashier and Accounting Section. 

 

Keywords: Effectiveness of Internal Control, Cash Receipts and  

      Expenditures 
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Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan. 
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penyusunan Karya Ilmiah; 

2. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si.,AK selaku Ketua Program Studi D3 

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta; 

3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M.Si.,Ak selaku dosen 
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ilmu yang bermanfaat selama Penulis duduk dibangku 

perkuliahan; 
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semua pihak yang telah memberikan bantuan  dan  motivasi  

dalam penulisan Karya  Ilmiah  ini; 
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setiap hari agar Penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini 

tepat pada waktunya  

 Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan  

Karya Ilmiah ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak, Penulis harapkan untuk kesempurnaan dari penulisan Karya 
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