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ABSTRACT 

The purpose of thi study is to asses and determine the extent to which the effectiveness 

of the role of internl audit in cash control at the Surabaya Country Heritage Hotel. The research 

method used is descriptive qualitative analisys method. The result of the data are obtained 

through distributing questionnaires to the financial departement at the hotel. 

Based on the results of the research and discussion that has been done by the author, it 

can be concluded that as a whole based on the assessment of the classified percentage results. 

The internal audit at the Country Heritage Hotel in Surabaya is considered to be very effective, 

seen from the “YES” answers that have been filled in by respondents with a percentage pf 

95.54%. Furthermore, there is internal control over cash in the Country Heritage Hotel in 

Surabaya, which has also been effective which can be seen from the answer “YES” that has 

been given by the respondent with a percentage of 89.38%. then there is an internal audit at the 

Country Heritage Hotel in Surabaya which has also played a role in cash control, with answers 

that have been filled in by respondents with a percentage of 97.5%. Therefore, it can be 

concluded that an effective internal audit has been able to play a role in the effectiveness of 

internal cash control at the Country Heritage Hotel Surabaya. 
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ABSTRAK 

Adapun tujuan penelitian ini untuk menilai dan mengetahui sejauh manakah efektivitas 

peranan audit internal dalam pengendalian kas pada Hotel Country Heritage Surabaya. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil data yang 

diperoleh adalah melalui penyebaran kuesioner ke bagian keuangan yang ada di hotel. 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan penilaian hasil persentase yang 

sudah diklasifikasikan. Audit internal yang ada di Hotel Country Heritage Surabaya dinilai 

sudah sangat efektif bisa dilihat dari jawaban “YA” yang telah diisi oleh para responden dengan 

hasil persentase sebesar 95,54%. Selanjutnya ada pengendalian internal terhadap kas yang ada 

di Hotel Country Heritage Surabaya, yang juga bisa dinilai sudah efektif, dapat dilihat dari 

jawaban “YA” yang telah diberikan oleh responden dengan hasil persentase sebesar 89,38%. 

Kemudian ada audit internal yang ada di Hotel Country Heritage Surabaya yang juga sudah 

berperan dalam pengendalian kas, bisa dilihat dari jawaban yang sudah diisi juga oleh 

responden dengan hasil persentase sebesar 97,5%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

audit internal yang efektif sudah mampu berperan dalam efektivitas pengendalian internal kas 

pada Hotel Country Heritage Surabaya. 
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A. PENDAHULUAN 

Salah satu upaya dalam meningkatkan pengendalian kas pada sebuah perusahaan 

adalah dengan cara melalui pelaksanaan audit internal terhdap kas. Dimana audit 

internal kas adalah aktivitas yang dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal atas penerimaan dan peneluaran kas yang terjadi di dalam sebuah 

perusahaan. Sehingga dengan menerapkan audit internal kas dalam perusahaan maka 

auditor internal dituntut untuk membantu manajemen agar dapat meningkatkan 

efektivitas sistem pengendalian internal kas yang dilakukan oleh perusahaan secara 

efisien dan juga efektif agar dapat mengatasi tingkat kecurangan kas yang terjadi dalam 

perusahaan. Maka demikian dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal atas 

kas dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan dalam memperkecil tingkat 

kecurangan dalam perusahaan. 

 

B. KAJIAN  PUSTAKA 

2.1 Efektivitas 

 Efektivitas merupakan hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan 

tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka efektivitas satu unit 

tersebut. Karena baik tujun maupun hasil sulit diukur secara kuantitas maka efektivitas 

sering diukur dengan pertimbangan lain. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi  tidak efisien 

dan ekonomis, (Sawyer.2015:14). 

2.2 Audit Internal 

 Audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan objektif yang independen 

dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kinerja operasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan melaksanakan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, kecukupan kontrol, dan 

proses tata kelola, (Natalia Evindonta Tarigan : 2013). 

 



2.3 Kas 

 Kas merupakan asset yang paling likuid pada perusahaan, termasuk hotel. 

Pengeluaran kas harus dilakukan dengan baik karena apabila hotel kekurangan kas 

maka akan timbul masalah, terutama bila kas tidak cukup untuk membayar gaji 

karyawan. Namun disisi lain, bila ada saldo kas berlebih, hotel akan kehilangan 

kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan sebagau akibat dari kas yang 

menganggur, (Wiyasha : 2007). 

 2.3.1 Fungsi Kas 

Menurut Keiso dan Skoesen menyimpulkan bahwa fungsi kas adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos-pos 

yang lain dalam neraca. 

2. Karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian, maka kas dapat 

terlibat secara langsung dalam hampir segala transaksi usaha. 

3. Untuk mengetahui bagaimana posisi likuiditas perusahaan 

2.3.2 Pengelolaan Kas 

 Alasan perlunya dilakukan pengelolaan dan pengendalian kas adalah 

sebagai berikut : 

1. Kas adalah aktiva lancar yang sangat mudah sekali disalahgunakan. 

Pengendalian terhadap kas harus dibentuk dan diciptakan untuk 

mmeyakinkan bahwa kas milik perusahaan tidak disalahgunakan untuk 

kepentingan pribadi oleh seseorang dalam hubungannya dalam sebuah 

perusahaan. 

2. Jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus diatur secara hati-hati 

agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kas pada suatu waktu. 



Pengeluaran kas secara harian, seperti membayar seluruh kkeperluan jasa 

yang diperlukan atau mengharuskan suatu kas yang memadai yang harus 

tetap dipertahankan untuk kebutuhan tersebut. 

C. METODE PENELITIAN 

1.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Hotel Country Heritage Surabaya. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada awal Desember 2020 hingga Januari 

2021. 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

1.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan juga kuantitaif. 

Dimana data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari perusahaan 

dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun dilakukan secara 

tertulis, sama seperti gambaran singkat perusahaan, struktur organisasi, 

dan kegiatan usaha. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang 

diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka seperti sebuah laporan 

keuangan perusahaa. 

1.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Dimana data primer merupakaan sebuah data yang diperoleh secara 

langsung dari Hotel Country Heritage Surabaya dengan melakukan 

wawancara. 



1.4 Populasi dan Sampel 

1.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa karyawan Hotel Country 

Heritage Surabaya. 

1.4.2 Sampel  

Sampel pada penelitian ini diambil dari beberapa karyawan yang dipilih 

untuk mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian ini. 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian 

lapangan. Dalam penelitian lapangan penulis melakukan peninjauan secara 

langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data primer. Untuk memperoleh 

data primer dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner. 

1.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif Deskriptif. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil penelitian dan pembahasan  

Kuesioner penelitian penulis sebarkan ke bagian keungan Hotel Country Heritage 

Surabaya, karena bagian keuangan yang mengerti dan memahami tentang 

efektivitas peranan audit internal pada Hotel Country Heritage Surabaya. 

Responden  yang mengisi kuesioner yang penulis berikan berjumlah lima orang. 

1. Jadi dari semua responden yang telah mengisi kuesioner yang penulis berikan, maka 

dapat disimpulkan dan diberi penilaian tentang indikatornya masing-masing, yaitu 

sebagai berikut :  Penilaian untuk indikator audit internal yang memadai 

 



Tabel 1 

Audit Internal Efektif 

Responden Jawaban YA Jawaban TIDAK Total 

1 20 2 22 

2 20 2 22 

3 22 0 22 

4 21 1 22 

5 21 1 22 

Total  104 6 110 

 

  Dari total tabel di atas, presentase jawaban yang telah diberikan oleh kelima responden 

tentang audit internal yang efektif di Hotel Country Heritage Surabaya yaitu sebagai berikut : 

 Presentase  =  
∑   𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑌𝑎

∑  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 × 100% 

       = 
104

110 
 × 100 % 

      = 94,54%  

 Presentase yang diperoleh untuk audit internal yang efektif dari perhitungan jawaban 

kuesioner adalah 94,54%. Berarti dapat disimpulkan bahwa audit internal yang ada di Hotel 

Country Heritage Surabaya sudah efektif, karena presentasenya memenuhi kriteria, yaitu antara  

76% - 100%. 

 Berdasarkan hasil presentase di atas, maka dapat dikemukakan audit internal yang ada 

di Hotel Country Heritage Surabaya : 

a. Independensi audit internal yang ada di Hotel Country Heritage dapat dinilai cukup 

independen dan objektif. Karena audit internal yang ada di dalam  Hotel Country 

Heritage terpisah dari bagian operasional lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

auditor dapat melakukan tugasnya dengan cukup baik dan auditor dapat 

mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada pimpinan perusahaan. 

b. Auditor yang dimiliki oleh Hotel Country Heritage Surabaya sudah memiliki cukup 

kompetensi, dikarenakan pada umumnya auditor internal memiliki pengetahuan dan 

kecakapan disiplin ilmu yang cukup baik. Dan juga auditor internal diberikan 



keleluasaan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang akan 

menunjang pekerjaannya. Namun kualifikasi auditor internal dari segi kompetensi 

bahwa auditor internal belum cukup untuk menunjang pekerjaannya dan staf auditornya 

juga tidak mempunyai sertifikat kualifikasi auditor internal serta audit internal belum 

sepenuhnya mematuhi standar profesionl dalam melakukan pemeriksaan. 

c. Audit internal dalam melakukan pelaksanaannya selalu membuat program audit 

sebelum melakukan pemeriksaan dan selalu didiskusikan kepada pimpinan setelah 

program tersebut disusun dengan baik. Dengan adanya program audit, auditor memiliki 

pedoman untuk melaksanakan tugas auditornya dengan baik. 

d. Pelaksanaan audit internal di Hotel Country Heritage Surabaya pada umumnya 

dilaksanakan sesuai dengan program audit yang telah dibuat. Selain itu pelaksanaan 

auditpun diawasi dengan baik oleh audit internal. tetapi pelaksanaan audit internal tidak 

memiliki jangka waktu secara tetap dan berkala dalam pemeriksaan. 

e. Laporan audit dibuat langsung setelah audit internal dilaksanakan secara objektif, jelas, 

singkat, konstruktif dan tepat waktu. Namun di dalam laporan hasil audit tidak 

dikemukakan tentang maksud, lingkup, hasil pemeriksaan laporan dan pernyataan 

tentang pendapat auditordan tidak diberikan saran saran perbaikannya. 

f. Laporan yang telah diberikan oleh bagian audit internal selalu ditindak lanjuti dan dapat 

membantu manajemen dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan 

perkembangan hotel di masa yang akan datang. Dan pimpinan audit internal tidak 

mengkoordinasikan usaha atau kegiatannya dengan auditor eksternal. 

2. Penilaian untuk indikator efektivitas pengendalian internal  

 

 

 

 

 



Tabel 2  

Efektivitas Pengendalian Internal Kas 

Responden Jawaban YA Jawaban TIDAK Total 

1. 26 6 32 

2. 31 1 32 

3. 30 2 32 

4. 26 6  32  

5 30 2 32 

Total 143 17 160 

   

 Dari tabel di atas, persentase jawaban yang telah diberikan oleh kelima responden 

tentang efektivitas pengendalian internal kas di Hotel Country Heritage Surabaya yaitu sebagai 

berikut : 

   Persentase =  
∑   𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑌𝑎

∑  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 ×100% 

         = 
143

160 
 × 100 % 

         = 89,38% 

Persentase yang diperoleh untuk indikator efektivitas pengendalian internal kas dari 

perhitungan jawaban kuesioner adalah 89,38 %. Berarti dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal terhadap kas yang ada di Hotel Country Heritage Surabaya telah efektif, 

karena persentasenya telah memenuhi kriterianya, yaitu antara 76% -100%. 

Pengendalian internal terhadap kas di Hotel Country Heritage Surabaya dilaksanakan 

oleh bagian yang terkait. Setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan wewenang yang 

diberikan dan dilakukan pengawasan sesuai dengan struktur organisasi yang ada di hotel. 

Semua kegiatan yang terjadi selalu ada dokumen yang jelas untuk nanti dapat 



dipertanggungjawabkan. Untuk kas yang ada didalam hotel, petugas yang berwenang selalu 

mencocokkan setiap transaksi dan saldo yang terjadi dengan saldo yang telah dibukukan atau 

dibuat. Serta pihak manajemen juga melakukan aktivitas pengendalian atau pemantauan untuk 

menilai efektivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan. 

3. Penilaian untuk indikator efektivitas peranan audit internal dalam pengendalian internal 

kas  

 Tabel 3 

Efektivitas Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Internal Kas 

Responden Jawaban YA Jawaban Tidak Total 

1 8 0 8 

2 8 0 8 

3 8 0 8 

4 8 0 8 

5 7 1 8 

Total  39 1 40 

 

  Dari tabel diatas, persentase jawaban yang telah diberikan oleh kelima 

responden tentang efektivitas pengendalian internal kas pada Hotel Country Heritage Surabaya 

yakni sebagai berikut : 

 Persentase =  
∑   𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑌𝑎

∑  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 × 100% 

        = 
39

40 
 × 100 % 

      = 97,5%  

  Dari hasil persentase yang diperoleh untuk indikator efektivitas peranan audit 

internal dalam pengendalian internal kas dari perhitungan atas jawaban kuesioner adalah 



97,5%, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa audit internal sangat berperan sekali dalam 

pengendalian internal kas di Hotel Country Heritage Surabaya, semua itu bisa dilihat dari hasil 

persentasenya yang sudah sangat memenuhi kriteria yaitu 76%-100%. 

 Efektivitas yang ada di dalam Hotel Country Heritage Surabaya sudah sangat berperan 

dalam pengendalian internal kas. Audit internal dapat berperan dengan sangat baik dikarenakan 

audit internal telah melakukan beberapa hal sebagai berikut ini : 

a. Verifikasi 

Verifikasi dapat mendorong kebenaran sebuah informasi yang terdapat di dalam sebuah 

dokumen, catatan, dan juga laporan yang ada. 

b. Complience 

Complience dapat memberikan sebuah penilaian terhadap kegiatan dan juga kebijakan yang 

ada di Hotel Country Heritage Surabaya. Dan juga melakukan pemeriksaan terhadap 

transaksi yang terjadi untuk akun kas. 

c. Evaluasi  

Evaluasi dapat memberikan sebuah penilaian terhadap pengendalian internal yang ada di 

Hotel Country Heritage Surabaya. Selain itu juga dengan adanya sebuah evaluasi di hotel 

juga dapat mengurangi tingkat penyelewengan dan juga sekaligus melindungi dari tangan 

orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Selain itu juga evaluasi dapat membantu 

pimpinan hotel dalam menentukan sebuah kebijakan baru atau melihat kembali kebijakan 

lama yang baik untuk kelanjutan kegiatan hotel di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 



E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, mengenai 

efektivitas peranan audit internal dalam pengendalian kas pada hotel Country Heritage 

Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Audit internal yang ada pada Hotel  Country Heritage Surabaya tersebut sudah 

sangat efektif, karena bisa dilihat dari nilai persentase sebesar 95,54%.  Nilai 

tersebut diperoleh dengan melihat independensi, kompetensi, pelaksanaan 

audit, dan juga laporan hasil audit yang sudah ditindak lanjuti. 

2. Pengendalian internal kas pada hotel juga sudah efektif, karena bisa dilihat dari 

hasil persentase 89,38%. Pengendalian internal kas dapat dikatakan efektif  

dikarenakan adanya pemisahan tugas dan tugas yang telah dilakukan sesuai 

dengan wewenang yang telah diberikan. Setiap kegiatan yang ada di hotel 

dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada hotel. Segala 

kegiatan yang terjadi selalu ada dokumen yang sangat jelas agar nanti dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Audit internal dinilai sudah sangat efektif, bisa dilihat dari persentase yang 

diperoleh sebesar 97,5%, artinya audit internal memiliki peran yang sangat 

penting dalam pengendalian internal kas. 

2. Saran 

Setelah melakukan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai 

“Efektivitas Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Kas Pada Hotel Country 

Heritage Surabaya”, maka dari itu penulis ingin memberikan beberapa saran agar 

kedepannya bisa diperhatikan. 



1. Pengeluaran kas yang dilakukan dengan jumlah besar ada baiknya dilakukan  

dengan bantuan computer agar penngeluaran yang dilakukan bisa terkontrol 

agar bisa mengurangi resiko akan terjadinya penegluaran kas yang terlalu besar. 

2. Semoga audit internal diberikan kemudahan dan keleluasaan untuk memenuhi 

tanggung jawab pemeriksaannya agar tugas yang diberikan bisa dijalankan 

dengan baik dan hasil yang diberikan juga lebih baik untuk kebaikan dan 

kemajuan hotel berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Lawrence B. Sawyer’s, JD, CIA, PA, 2005. Sawyer’s Internal Auditing. Jakarta:  

Salemba Empat. 

Lawrence B. Sawyer’s, JD, CIA, PA. 2006. Audit Internal Sawyer’s. Jakarta :  

Salemba Empat. 

Sukrisno Agoes. 2012. Auditing : Pemeriksaan Akuntan. Jakarta : Lembaga Penerbit  

Fakultas Universitas Indonesia.  

Denies Priantinah dan Megasari Chitra Adhisty, Persepsi Karyawan tentang Peran  

Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan, Katalisator Dalam Pencapaian 

Tujuan Perusahaan. Jurnal Nominal Volume I Nomor I (2012), hal.1 

Dian Apriyani. 2003. “Peranan Fungsi Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas  

Pengendalian Intern Penerimaan Kas Hotel. Bandung : Universitas Widyatama 

Mulyadi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat 

Sukrisno Agoes. 2012. Auditing : Pemeriksaan Akuntan. Jakarta : Lembaga Penerbit 

Fakultas  

Universitas Indonesia 

Akbar Pribowo. 2007. Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas  

Pengendalian Internal Kredit Investasi. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Agusiady, Ricky. 2017. Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas  

Pengendalian Intern Kas. Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 8 Nomor 2, hlm 9-30. 

Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA. 

 Lasmaya, Mia S, dkk. 2019. Pengaruh Audit Internal Pengeluaran Kas  



Terhadap Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Perusahaan Fashion di 

Kota Bandung. Jurnal Computech & Bisnis, Vol 13, No 2. Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Pasundan, Bandung.  

Leonardus I Made Deftrianto, dkk. 2018. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern  

Penerimaan Kas Pada Hotel Lucky Inn Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going 

Concern13(1), 2018, 14-24. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Sam Ratulangi. 

Fengky, Hendrik, dkk. 2019. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal  

Penerimaan Kas Pada Hotel Yuta Manado. Jurnal EMBA Vol.7 No.1 Januari 

2019, Hal. 1001 – 1010. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas 

Sam Ratulangi. 

Salibana Sharon Debora Claudia, dkk. 2019. Analisis Sistem Pengendalian Intern  

Penerimaan Kas Pada Hotel Gran Puri Manado. Jurnal EMBA Vol.7 No.1 Januari 

2019, Hal. 1121 – 1130. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas 

Sam Ratulangi Manado. 

 


