
ABSTRAKSI 
 

Latar belakang dari penelitian skripsi ini adalah adanya masalah yang dihadapi 
oleh organisasi sosial di daerah mengenai informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan (laporan pertanggung jawaban penggunaan dana) yang dibuat tidak akurat, hal 
ini disebabkan karena catatan-catatan akuntansi (penerimaan kas dan pengeluaran kas) 
yang tidak beres. Catatan-catatan akuntansi yang tidak beres terjadi disebabkan tidak 
memadai dan tidak efektifnya penerapan sistem pengendalian internal dalam siklus kas di 
organisasi sosial tersebut, ketidakberesan catatan-catatan akuntansi tersebut yang 
menyebabkan para pemberi akuratnya informasi yang disajikan dalam laporan 
menyebabkan para pemberi dana memutuskan untuk berhati-hati dalam memberikan 
dana (mengurangi jumlah dana yang diberikan) atau memutuskan berhenti memberikan 
dana karena tidak percaya atas pertanggung jawaban penggunaan dana yang diberikan, 
hal ini membuat organisasi sosial kesulitan dana (tidak ada penerimaan kas) untuk 
kegiatan sosial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam siklus 
kas yang diterapkan memiliki banyak kelemahan-kelemahan, sehingga menyebabkan 
penerapan sistem pengendalian internal dalam siklus kas menjadi tidak memadai dan 
tidak efektif, kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan karena tidak memadai dan tidak 
efektifnya penerapan unsur-unsur pengendalian internal dalam siklus kas, seperti 
diantaranya : tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan kas dan 
pencatatan kas, tidak pernah dilakukan perhitungan jumlah fisik kas ditangan dengan 
jumlah kas menurut catatan dan lain-lain. 
 Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini meliputi pembenahan-
pembenahan terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian internal dalam siklus kas, 
seperti diantaranya : dilakukan pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan kas dan 
pencatatan kas, dibuat sistem otorisasi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas, 
dilakukan perhitungan jumlah fisik kas ditangan dengan jumlah kas menurut catatan 
secara periodik, sehinggga dengan adanya pembenahan kelemahan-kelemahan tersebut 
diharapkan dapat membuat penerapan sistem pengendalian internal dalam siklus kas 
menjadi memadai dan efektif.  
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