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ABSTRAK 


Makin berkembangnya perekonomian saat ini tidak lepas dari peran 
perusahaan-perusahaan keeil. Perekonomian yang makin berkembang ini akan 
menimbulkan persaingan bisnis yang makin ketat, sehingga menuntut adanya 
manajemen yang baik dan dapat bekerja seeara efektif dan efisien. Untuk itu 
dipedukan informasi yang teliti, tepat waktu, jelas dan dapat dipercaya. Informasi 
tersebut dihasilkan oleh adanya sistem informasi akuntansi dan struktui' pengendalian 
intern yang baik. 

Kas adalah aktiva yang dimiliki dan digunakan pada semua perusahaan. Hampir 
semua transaksi perusahaan bermula dari atau berakhir ke penerimaan atau 
pengeluaran kas. Karena sifatnya yang liquid, kas sering menjadi sasarankeeurangan 
atau peneurian. ltulah sebabnya diperlukan pengendalian intern kas yang memadai 
untuk melindunginya dari peneurian dan penyalahgunaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yangjelas mengenai 
struktur pengendalian intern kas yang memadai untuk perusahaan kecil yang sedang 
berkembang sehingga kemungkinan penyelewengan atau keeurangan dapat ditekan 
seminimal mungkin. 

Metode yang digunakan adalah penelitian terapan yang lebih tepat ada teori 
yang telah ada. Dimulai dengan memilih topik yaitu struktur pengendalian intern 
kas kemudian dirumuskan masalah yang ingin diteliti, mengumpulkan data yang 
diperoleh, mengevaluasi penerapan struktur pengendalian intern kas perusahaan 
dengan melakukan wawaneara dan memberikan kuesioner, serta membandingkan 
data yang diperoleh dengan hasil wawaneara dan jawaban kuesioner kemudian 
memberikan simpulan dan saran. 

Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan pengumpulan data dan wawancara 
serta didukung dengan jawaban kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengendalian intern kas di Supermarket Ayu Nadi Tuban masih belum memadai. 
Kelemahan utamanya terletak pada masih adanya perangkapan tugas dan pembagian 
wewenang dan kewajiban yang kurang jelas. Hal ini tentu saja tidak boleh terjadi 
mengingat Supermarket Ayu Nadi Tuban telah berubah statusnya dari perusahaan 
keeil menjadi perusahaan yang sedang berkembang dengan dimilikinya lebih dari 
satu supermarket. 
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