
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1  Latar Belakang 

Pengendalian internal merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan 

suatu organisasi,terutama perusahaan-perusahaan bisnis. Tanpa pengendalian 

intern maka manajemen tidak akan mengetahui dan merasa yakin apakah yang 

telah mereka lakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu dengan 

pengendalian internal, maka manajemen akan memperoleh peringatan dini bila ada 

sesuatu yang akan membahayakan perusahaan. Oleh karena itu keberadaan 

pengendalian internal dalam menajemen modern merupakan kebutuhan 

perusahaan. Walaupun banyak perusahaan atau organisasi telah memiliki 

pengendalian internal, namun banyak dari mereka yang tidak dapat 

mengimplementasikan secara benar, sehingga keberadaan pengendalian internal 

yang dimilikinya menjadi suatu yang tidak efisien.Tidak efisiennya pengendalian 

internal yang telah dibangun bisa jadi disebabkan karena kurang pedulinya 

manjemen atau kurang mampunya pegawai perusahaan dalam 

mengimplementasikan sistem pengendalian intern tersebut.. 

Di dalam pengendalian internal penatausahaan merupakan hal yang sangat 

penting mengingat definisi dari penatausahaan itu sendiri adalah rangkaian 

kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi(kegiatan untuk melakukan, 

pencatatan, dan pelaporan hasil keuangan), dan pelaporan sesuai ketentuan yang 

berlaku.Pengendalian internal penatausahaan terhadap pengeluaran kas sangat 

penting dilakukan mengingat kas dari sifatnya merupakan aset yang paling lancar 

dan hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas 

merupakan komponen penting dalam kelancaran jalannya kegiatan operasional 

perusahaan karena sifat kas yang likuid, maka kas mudah digelapkan sehingga 

diperlukan pengendalian intern terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi 

penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan. Selain itu juga diadakan pengawasan 

yang ketat terhadap fungsi-fungsi pengeluaran kas. Tanpa adanya pengendalian 

intern akan mudah terjadi penggelapan uang kas. 

1 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, manajemen harus 

menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab 

untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggungjawab tidakjelas 

dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung 

jawab atas kesalahan tersebut.Untuk mengawasi pengeluaran kas yang berjumlah 

besar, makapengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali 

untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil dapat dilakukan melalui kas kecil. Jika 

kewenangan untuk menandatangani cek didelegasikan kepada seorang pegawai 

yang ditunjuk, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan 

pencatatan transaksi kas. Hal ini untuk mencegah adanya kecurangan dalam 

pengeluaran kas yang tidak nampak dalam catatan akuntansi. 

PT. Bukit Asam, Tbk Unit Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pertambangan batubara.Perusahaan ini menangani pertambangan batubara 

yang dimana batubara itu sendiri nantinya akan dijadikan bahan bakar utama 

pembangkit listrik, diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut 

menghasilkan jumlah harta kekayaan yang cukup besar, dengan demikian 

pentingnya pengendalian internal penatausahaan pengeluaran kas pada PT.Bukit 

Asam,Tbk Unit Jakarta.Makapengendalianinternalharusdilaksanakanpada 

perusahaan untuk memberikan perlindungan atas harta kekayaan perusahaan dan 

untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip 

pengendalian intern yangbaik.agar dapat membawa perusahaan dalam 

perkembangan usahanya sehingga perusahaan dapat menjadi lebih baik.Untuk 

menciptakan pengendalian internal yang baik diperlukannya suatu prosedur yang 

jelas dan sistem informasi yang baik. Sistem informasi ini merupakan keseluruhan 

prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengelolahnya 

sehingga menjadi informasi yang diperlukan sebagai alat bantu bagi manajemen 

dalam melakukan pengawasan kerja. 

Sebagaimana yang ditelah diketahui pengendalian intern akuntansi yang baik 

menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam 

perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pada 
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perusahaan besar milik negara seperti PT. Bukit Asam, Tbk Unit 

Jakartapengendalian internal sangatlah penting yang mutlak harus ada karena PT. 

Bukit Asam, Tbk Unit Jakarta memiliki banyak bagian maupun sub bagian yang 

memerlukan cadangan uang yang dapat langsung digunakan seperti kas kecil untuk 

mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan maupun untuk pengeluaran-

pengeluaran yang bersifat mendadak. Penulis memilih Perusahaan PT Bukit Asam, 

Tbk Unit Jakarta sebagi tempat pelaksanaan PKL karena memudahkan penulis 

dalam menyusun tugas akhir dengan pengambilan data atau research mengenai 

kegiatan yang berkaitan dalam penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu berdasarkan 

penjelasan di atas, dengan memperhatikan pentingnya sistem pengendalian intern 

penatausahaan terhadap pengeluaran kas, maka penyusun Laporan Praktik Kerja 

Lapangan mengambil judul “Tinjauan Atas Pengendalian Internal Penatausahaan 

Pada PT.Bukit Asam , Tbk Unit Jakarta”. 

  

 I.2  Ruang Lingkup 

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini, yaitu untuk meninjau tentang 

pengendalian internal penatausahaan pengeluaran kas, maka ruang lingkup 

penulisan tugas akhir ini meliputi pengendalian internal penatausahaan pengeluaran 

kas pada PT Bukit Asam, Tbk Unit Jakarta. 

 

I.3  Tujuan 

I.3.1  Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui mekanisme pengendalian internal serta prosedur dalam 

melakukan penatausahaan pengeluaran kas. 

b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar ahli madya Program Studi 

Akuntansi D3 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

 I.3.2  Tujuan Khusus 

  Tujuan khusus dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengindentifikasi 

apakah pegendalian internal yang diterapkan pada PT Bukit Asam, Tbk Unit 

Jakarta sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan 
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 I.4  Sejarah Organisasi 

A. Profil Perusahaan 

 
Pada periode tahun 1923 hingga 1940, Tambang Air Laya mulai 

menggunakan metode penambangan bawah tanah. Dan pada periode tersebut mulai 

dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 1938.Seiring 

dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan 

Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi 

pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah Republik Indonesia kemudian 

mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN 

TABA). 

Pada tanggal 1 Maret 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi 

Perseroan Terbatas dengan nama PT Bukit Asam (Persero), yang selanjutnya 

disebut PTBA atau Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri 

batu bara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum 

Tambang Batubara dengan Perseroan. 

Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 

1993 Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batu 

bara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan 

publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan “PTBA”. 

Pada tanggal 29 November 2017, menjadi catatan sejarah bagi PTBA saat 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Agenda utama 

dalam RUPSLB PTBA mencakup tiga hal, yakni persetujuan perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non- 

Persero sehubungan dengan PP 47/2107 tentang Penambahan Penyertaan modal 

Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham PT Inalum (Persero), 

Persetujuan Pemecahan Nominal Saham (stock split), dan Perubahan susunan 

Pengurus Perseroan.Dengan beralihnya saham pemerintah RI ke Inalum, ketiga 

perusahaan tersebut resmi menjadi anggota Holding BUMN Industri 

Pertambangan, dengan Inalum sebagai induknya (Holding).Tanggal 14 Desember 

2017, PTBA melaksanakan pemecahan nilai nominal saham. Langkah untuk stock 
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split diambil perseroan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa 

Efek serta memperluas distribusi kepemilikan saham dengan menjangkau berbagai 

lapisan investor, sekaligus untuk mendukung program “Yuk Nabung Saham”. 

Komitmen yang kuat dari Bukit Asam dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

merupakan faktor fundamental dari aksi korporasi tersebut. 

B. Visi dan Misi 

 

A. Visi PT. Bukit Asam Tbk (Kantor Perwakilan Jakarta) adalah menjadi 

Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan. 

B. Misi PT. Bukit Asam Tbk (Kantor Perwakilan Jakarta) adalah Mengelola 

Sumber Energi dengan Mengembangkan Kompetensi Korporasi dan 

Keunggulan Insani untuk Memberikan Nilai Tambah Maksimal bagi 

Stakeholders dan lingkungan. 
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I.5  Struktur Organisasi PT Bukit Asam, Tbk 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bukit AsamTbk No. 016/KEP/Int-

0100/OT.01/2018 tanggal 22 Januari 2018, makastrukturorganisasi Perseroan 

adalahsebagaiberikut: 

 
 

Sumber :Company ProfilePTBA (2018) 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk 

Dapat dilihat dalam struktur organisasi di atas, jabatan tertinggi 

padaPT Bukit Asam Tbk adalah Direktur Utama. Direktur Utama 

membawahi beberapa anggota Direksi, antara lain Direktur Pengembangan 

Usaha, Direktur Keuangan, Direktur SDM & Umum, Direktur Operasi 

Produksi, dan Direktur Niaga. 

Direktur Utama juga mengawasi secara langsung 

SekretarisPerusahaan, SM Satuan Pengawasan Intern, dan SM Evaluasi 

Kinerja Anak Perusahaan. Satuan Kerja/Unit tersebut mempunyai fungsi 

pendukung di bawah Direksi PTBA yang berfungsi untuk menyusun, 

mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang 
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bersifat mengatur pelaksanaan PTBA secara keseluruhan, melakukan 

beberapa kegiatan operasi bisnis inti serta melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang mendukung integritas PTBA sebagai suatu entitas legal yang sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil 

keputusan sesuai denganp embagian tugas dan wewenangnya, namun 

pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan 

tanggungjawab bersama. Masing-masing anggota Direksi termasuk 

Direktur Utama memiliki kedudukan setara dengan tugas Direktur Utama 

adalah mengkordinasikan kegiatan seluruh kegiatan anggota Direksi. Peran 

Direksi dalam struktur korporasi meliputi : 

a. Direktur Utama 

Pemimpin, pengendali, dna pengkoordinir Direktorat Utama, 

Pengembangan Usaha, Keuangan, SDM dan Umum, Produksi & 

Operasi, dan Niaga untuk mencapai sasaran kinerja perseroan yang 

telah ditetapkan. 

b. Direktur Pengembangan Usaha 

Penanggung jawab atas perencanaan strategis dan pengembangan usaha 

PTBA secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kegiatan monitoring 

dan penilaian kinerja portofolio. Direktur Pengembangan Usaha juga 

membawahi Anak-Anak Perusahaan yang berada dalam tahap 

pengembangan dan inkubasi melalui Unit Pengembangan Usaha dan 

Unit Penelitian & Pengembangan Usaha Baru. 

c. Direktur SDM & Umum 

Penanggung jawab atas kebijakan, standar, dan pelaksanaan fungsi 

pendukung di antaranya SDM, Pengadaan, Hukum & Perizinan, dan 

Pengelolaan Aset untuk PTBA Holding dna Unit Bisnis. 

d. Direktur Keuangan 

Penanggung jawab atas kebijakan dan standar akuntansi, perpajakan 

dan keuangan untuk PTBA Holding, Unit Bisnis, dan Anak-Anak 

Perushaaan dengan PTBA sebagai pemegang saham mayoritas, serta 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi keuangan PTBA 
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Holding, termasuk ketersediaan dana untuk operasional dan investasi 

PTBA Grup serta mengkoordinir pengelolaan investasi keuangan untuk 

keseluruhan PTBA Grup. 

e. Direktur Produksi & Operasi 

Penanggung jawab atas kebijakan, standar, dan pelaksanaan fungsi 

operasi penambangan batu bara, serta membawahi Anak-Anak 

Perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara, servis 

penambangan, perkebunan, dan pembangkitan listrik. 

f. Direktur Niaga 

Penanggung jawab atas kebijakan, standar dan pelaksanaan fungsi 

marketing, penjualan, dan distribusi serta membawahi anak-anak 

perusahaan yang bergerak di bidang trading batu bara, transportasi dan 

pelabuhan. 

 
I. 6  Struktur Organisasi PT Bukit Asam, Tbk Unit Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Dok.PT Bukit Asam, Tbk Unit Jakarta 

Gambar 2. Struktur Organisasi PT Bukit Asam, Tbk Unit Jakarta 

 
 

Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas berikut diketahui bahwa 

Sekertaris Perusahaan dibantu oleh empat sub bagian salah satunya oleh 
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Manager Kepala Perwakilan Jakarta dibantu oleh tiga sub bagian diantaranya 

merupakan sub bagian keuangan. Berikut tugas dan tanggungjawab sub 

bagian keuangan PT Bukit Asam, Tbk Unit Jakarta: 

a. KeuanganUnit Jakarta 

1. Menjamin tersedianya pedoman kerja dan keuangan perusahaan 

dengan cara mengkoordinir dan membuat Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan, sehingga tersedianya Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) 

2. Meningkatkan efisiensi di seluruh unit kerja dengan cara memonitor 

dan mengendalikan pelaksanaan RKAP 

(biaya/pendapatan/investasi), sehingga penggunaan biaya sesuai 

anggaran 

3. Menjamin tersedianya uang atau dana untuk kegiatan perusahaan 

dengan cara mengkoordinir pengelolaan semua pendanaan 

dantransaksi keuangan perusahaan 

4. Mengkoordinir pelaksanaan pembayaran (piutang, hutang, gaji dan 

selain gaji) kepada pegawai dan mitra kerja termasuk pembuatan 

laporan realisasi pembayaran, sehingga proses pembayaran dapat 

dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

5. Menjamin terpenuhinya semua aturan/ kewajiban dan pemerintah 

dengan cara mengkoordinir pembayaran dan pemenuhan semua 

kewajiban yang diwajibkan pemerintah (asuransi dan pajak 

termasuk laporan realisasi pembayaran pajak/ iuran/ retribusi), 

sehingga semua kewajiban perusahaan dan pegawai dapat 

diselesaikan antara lain dan tidak terbatas pada PPh, PPN, Royalti, 

SOP-PBB, dan lain-lain. 

6. Mengkoordinir pekerjaan administrasi keuangan dan akuntansi 

menurut peraturan tata cara keuangan/akuntansi yang berlaku, 

sehingga terlaksananya administrasi keuangan dan akuntansi dengan 

benar dan teratur. 

7. Mengelola satuan kerja dengan cara mengorganisir pekerjaan, 

memberi arahan kepada pegawai, memantau/ mereview kemajuan 

pekerjaan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar 
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pegawai dilingkungan kerjanya, sehingga target kerja satuan kerja 

dapat secara optimal 

8. Memberikan pelatihan yang ditugaskan oleh perusahaan maupun 

pelatihan di tempat kerja (OJT) dengan cara mempersiapkan dan 

menyajikan materi pelatihan sesuai kebutuhan, sehingga 

pengetahuan dan keterampilan pegawai meningkat. 

9. Membuat dan menyampaikan laporan kinerja bulanan dan laporan- 

laporan lain yang menjadi tanggungjawab satuan kerja, sehingga 

pihak-pihak terkait dapat memperoleh data/informasi sesuai 

kebutuhan. 

10. Menjamin terlaksananya ketentuan dan peraturan keselamatan kerja 

pegawai dan lingkungan di satuan kerjanya dengan cara 

melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (pengguna 

alat pelindung diri, safety talk) dan kaidah lingkungan, sehingga 

pegawai terhindar dari kecelakaan dan aman dalam bekerja 

11. Membuat target kerja, mengarahkan pencapaian target kerja dan 

mereview performa bawahan langsung, sehingga pegawai dapat 

mencapai target kerja yang telah disepakati 

12. Memberikan bimbingan, memotivasi, mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi pegawai disatuan kerja termasuk 

membuat usulan pengembangan kepada satuan kerja SDM, sehingga 

pengetahuan dan keterampilan pegawai meningkat. 

 
I. 7 Kegiatan Organisasi 

PT Bukit Asam, Tbk bergerak dalam bidang pertambangan batubara, berikut 

kegiatan organisasi yang dilakukan oleh PT Bukit Asam, Tbk antara lain: 

a. Melakukan observasi untuk mencari lokasi untuk titik pertambangan 

batubara. 

b. Melakukan aktivitas pertambangan batubara. 

c. Melakukan eksplorasi pertambangan batubara. 
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d. Melakukan shipping untuk kegiatan pengiriman batubara untuk kebutuhan 

domestik dan eksport. 

e. Melakukan kegiatan aksi korporasi berupa bantuan Corporate Social 

Responsibillity (CSR) 

f. Melakukan aktivas penanaman pohon pada daerah yang sudah dilakukan 

pertambangan (green mining) 

I.8Manfaat Peninjauan 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari peninjauan ini, diantaranya : 

 Manfaat Umum 

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai 

pengendalian internal ketatausahan pengeluaran kas di suatu perusahaan dan 

bagaimana pengendelian internal penatausahaan pengeluaran kas yang baik bagi 

perusahaan. 

 Manfaat Khusus 

a. Manfaat Teoritis 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai 

pengembangan ilmu, kreatifitas, membangkitkan minat dan daya 

pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah 

khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal ketatausahaan 

pengeluaran kas. 

b. Manfaat Praktis 

1) BagiPenulis 

Sebagai sarana untuk melakukan perbandingan teori-teori yang di 

dapat selama proses pembelajaran dibangku kuliah dengan kegiatan 

yang dilakukan selama praktik kerja lapangan berlangsung. 

2) BagiUniversitas 

Sebagai referensi dalam pembelajaran yang ditujukan untuk para 

pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 
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