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ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
yaitu studi kasus pada PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.
Dilakukan berdasarkan realitas atau kenyataan di lapangan
dan hasilnya hanya berlaku pada perusahaan yang diteliti.
Sedangkan deskriptif adalah upaya mendeskripsikan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat
populasi atau suatu daerah.

Peranan lingkungan pengendalian  terhadap efektifitas
anggaran proyek cukup berperan dalam efektifitas anggaran
dengan kisaran 60-79.9%. pengendalian internal yang ditinjau
dari segi penetapan resiko pengendalian cukup sangat
berperan dalam efektifitas anggaran proyek dengan kisaran
60-79.9%. pengendalian internal yang ditinjau dari segi
aktvitas pengendalian cukup berperan dalam efektifitas
anggaran proyek dengan kisaran 60-79.9%. pengendalian
internal yang ditinjau dari segi informasi dan komunikasi
akuntansi cukup berperan dalam efektifitas anggaran proyek
dengan kisaran 05.37%. pengendalian internal yang ditinjau
dari segi pemantauan berperan dalam efektifitas anggaran
proyek dengan kisaran 69.45%.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ditinjau
dari segi lingkungan pengendalian, penetapan resiko
pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi akuntansi, dan pemantauan cukup berperan dalam
efektifitas anggaran proyek pada PT. Bangun Cahaya Gemilang
Batam, Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis hasil
persentase sebanyak 82.93 %.

Kata kunci : Lingkungan Pengendalian, Penetapan Resiko
Pengendalian, Aktivitas Pengendalian,
Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi,
dan Pemantauan
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Pendahuluan

Pengendalian internal atau kontrol internal didefinisikan

sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya

manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk

membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif

tertentu. Dalam hal ini perusahaan PT. Bangun Cahaya

Gemilang Batam.

Sebagai alat pengawasan, anggaran merupakan tolak ukur untuk

menilai efisiensi dan prestasi kerja karyawan. Melalui

perbandingan antara hasil diperoleh dengan anggaran yang

ditetapkan, akan dapat diketahui apakah rencana tersebut

berhasil seperti yang diharapkan atau menyimpang dari yang

direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini

penulis memilih judul: “Analisis Penerapan Pengendalian
Internal Perencanaan Proyek Dalam Meningkatkan Efektifitas

Anggaran Biaya Proyek” Studi pada PT. Bangun Cahaya

Gemilang Batam.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2008:216) dalam bukunya Auditing,

mendefinisikan pengendalian intern adalah suatu proses yang

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel

lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai

tentang pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Ardiyos (2010)

dalam Kamus Besar Akuntansi, pengendalian intern adalah

suatu sistem yang direncanakan guna membantu pimpinan

perusahaan dalam pengendalian kelancaran operasional

perusahaan dengan mencegah kemungkinan terjadinya

penyelewengan, mengurangi tingkat kesalahan dan mendorong

ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
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Menurut Hery (2009), pengendalian intern adalah

seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi

aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk

tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya

informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta

memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum

atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah

dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh

seluruh karyawan perusahaan.

Lingkungan Pengendalian (control environment)

Lingkungan pengendalian (control environment) adalah hal

yang mendasar dalam komponen pengendalian intern. Lingkungan

pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi

tentang pengendalian. Mulyadi, (2008:183), Lingkungan

pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur

pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur

dalam organisasi.

Menurut Mulyadi (2008:183), faktor yang membentuk lingkungan

pengendalian dalam suatu entitas antara lain, yaitu :

a.Nilai integritas dan etika

b.Komitmen terhadap kompetensi

c.Dewan komisaris dan komite audit

d.Filosofi dan gaya operasi manajemen

e.Struktur organisasi

f.Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab

g.Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Penaksiran Risiko

Menurut Hall Singleton (2007:29) dalam Nurmailiza (2010),

Perusahaan harus melakukan penilaian resiko (risk

assessment) untuk mengidentifikasi, menganalisis dan

mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan laporan

keuangan. Menurut Mulyadi (2008:188), penaksiran risiko

manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan dan desain serta
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implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk

mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum dengan

mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran risiko

manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko

yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan

prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.

b. Perubahan standar akuntansi.

c. Hukum dan peraturan baru.

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan

teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan

informasi.

e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan

fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan

personel yang terlibat didalam fungsi tersebut.

Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit,

menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan

transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan

pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut.

Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara

entitas dengan pihak luar, dan transfer atau penggunaan

aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan

prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi

adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang

mencegah salah saji dalam asersi manajemen dilaporan

keuangan.Mulyadi, (2008:188)

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua

personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang

bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan

orang lain, baik yang berada didalam maupun luar

organisasi. Menurut Mulyadi (2008:189), “pedoman
kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan,

daftar akun dan memo juga merupakan bagian dari
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komponen informasi dan komunikasi dalam struktur

pengendalian intern

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif

yaitu studi kasus pada PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.

Dilakukan berdasarkan realitas atau kenyataan di lapangan

dan hasilnya hanya berlaku pada perusahaan yang diteliti.

Sedangkan deskriptif adalah upaya mendeskripsikan secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat

populasi atau suatu daerah Sugiyono, (2010:62). Mengumpulkan

informasi aktual secara terperinci dan melukiskan gejala

yang ada.

a. Membuat perbandingan atau evaluasi.

b. Mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta

praktek-praktek yang berlaku.

Teknik Penelitian

Untuk studi pendahuluan, peneliti melakukan studi literatur

yang berhubungan dan melakukan observasi pada objek

penelitian dan wawancara pada kepala bagian keuangan untuk

mengetahui atau memperoleh data-data yang berhubungan dengan

penulisan pendahuluan. Untuk penelitian lanjutan, dilakukan

pembagian kuesioner untuk memperoleh data primer tentang

peranan pengendalian internal yang dilaksanakan di PT.

Bangun Cahaya Gemilang Batam dalam hal adanya kecenderungan

terjadinya kecurangan akuntansi yang dapat diukur dari

pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Objek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti

pada perusahaan yang bergerak dibidang Kontraktor,

Perusahaan  yaitu PT.  Bangun Cahaya Gemilang Batam

dan yang menjadi objek penelitian “Analisis Penerapan
Pengendalian Internal Perencanaan Proyek Dalam

Meningkatkan Efektifitas Anggaran Biaya Proyek” (Studi
PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam)
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Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti.

Obyek penelitian yang digunakan adalah PT. Bangun

Cahaya Gemilang Batam. Sedangkan yang menjadi populasi

dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Bangun

Cahaya Gemilang Batam di bagian administrasi dan

bagian keuangan, yang juga dijadikan sebagai sampel

penelitian sehingga dengan demikian teknik yang

digunakan dalam penentuan jumlah sampel adalah total

sampling atau disebut juga sampling jenuh/sensus

karena semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel

dan digunakan bila jumlah populasi relatif kecil dan

atau kurang dari 30 orang Sugiyono, (2010:124).

Teknik Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh melalui kuesioner,

selanjutnya dianalisis sehingga dapat menampilkan kebenaran

yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah yang telah

diajukan dalam penelitian. Untuk menjelaskan bagaimana

peranan pengendalian internal dalam mengantisipasi

kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Bangun Cahaya

Gemilang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis

data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Membagikan kuesioner kepada 18 karyawan di PT. Bangun

Cahaya Gemilang Batam.

b. Mengumpulkan kuesioner setelah respendon mengisi secara

lengkap daftar pertanyaan tersebut.

c. jawaban dari kuesioner.

d. Melakukan penskoran terhadap jawaban dari responden.

Untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban “Ya” =
1, dan “Tidak” = 0. Penskoran ini berdasarkan ketentuan
dari Skala Guttman yang menyatakan bahwa Skala Guttman

merupakan skala kumulatif yang digunakan untuk jawaban

yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten,

e. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya pertanyaan.
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Menganalisis jumlah jawaban yang diperoleh dengan

menggunakan rumus

Jumlah jawaban “ Ya”
Jumlah jawaban seluruh responden

Menghitung besarnya persentase jawaban “Ya”.
Kriteria penentuan untuk mengetahui peranan

pengendalian internal dalam mengantisipasi

kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Bangun

Cahaya Gemilang.

Hasil Penelitian

Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Lingkungan

Pengendalian terhadap Efektifitas Anggaran Proyek

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan

kuesioner/angket diperoleh bahwa pihak manajemen PT. Bangun

Cahaya Gemilang Batam telah menetapkan dan menjalankan

konsep-konsep lingkungan pengendalian dengan baik terhadap

efektifitas anggaran dalam proyek, karena efektifitas

anggaran juga berhubungan dengan masalah bagaimana

pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, diantaranya,

pemberian penilaian prestasi dan pemberian penghargaan pada

karyawan sangat memotivasi untuk bekerja sebaik-baik

mungkin, dan pemberian kompensasi dalam bentuk pemberian

dana insentif sesuai dengan hasil kerja dan lama pengabdian.

Dengan demikian peran dari pengendalian internal melalui

lingkungan pengendalian sangat berperan dalam meningkatkan

kinerja karyawan dan menghilangkan adanya kecenderungan

kecurangan akuntansi pada PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.

Hal ini dapat dilihat dari analisis hasil jawaban kuesioner

yang diperoleh angka 75.92 %. Jika dilihat dari ketentuan

yang ditetapkan oleh Sugiyono bahwa nilai 77,50 % berada

pada kisaran 60-79,9 % yang berarti bahwa pengendalian

internal yang ditinjau dari segi lingkungan pengendalian

cukup berperan dalam efektifitas anggaran proyek pada PT.

Bangun Cahaya Gemilang Batam.

X 100%
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Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Penetapan Resiko

Pengendalian Efektifitas Anggaran Proyek.

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah

identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko entitas yang

berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan atas anggaran

pada suatu proyek yaitu Menentukan dilanjutkan atau tidaknya

usaha mengkaji kelayakan proyek  lebih lanjut Berdasarkan

hal di atas dapat dikatakan bahwa peranan pengendalian

internal melalui penetapan resiko pengendalian sudah

sepenuhnya dijalankan. Hasil analisis yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa capaian hasil kuesioner sekitar 94,44 %.

Hal ini menurut ketentuan Sugiyono, angka tersebut berada

disekitaran 60 – 79,9 % yang artinya bahwa pengendalian

internal yang ditinjau dari segi penetapan resiko

pengendalian cukup sangat berperan dalam efektifitas

anggaran proyek pada PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.

Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Aktivitas

Pengendalian terhadap Anggaran Proyek

Aktivitas pengendalian dilakukan dengan verifikasi internal

secara rutin  yang dilakukan oleh pihak manajemen yang

meliputi : peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan

data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang

berbeda. Verifikasi dilakuan secara berkala oleh petugas

tertentu yang telah ditunjuk oleh pihak PT. Bangun Cahaya

Gemilang Batam dan jika terjadi. Suatu sisitem pengawasan

dan pengendalian proyek disamping memerlukan perencanaan

yang realistis juga harus dilengkapi dengan pemantauan yang

segera dapat memberikan petunjuk dan mengungkapkan adanya

penyimpangan. Untuk masalah biaya identifikasi dilakukan

dengan membandingkan uang yang sesunguhnya dikeluarkan

dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

pencapaian hasil kuesioner sekitar 90.74 % . Hal ini

menurut ketentuan Sugiyono, angka tersebut berada
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disekitaran 60-79,9 % yang artinya bahwa pengendalian

internal yang ditinjau dari segi aktvitas pengendalian

cukup berperan dalam efektifitas anggaran proyek pada

PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.

Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Sistem Informasi

dan Komunikasi Akuntansi Anggaran Proyek

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua

personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang

bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang

lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi.

Tujuan dari sistem ini adalah agar transaksi yang dicatat,

diproses, dan dilaporkan telah memenuhi tujuan audit umum

atas transaksi, seperti yang telah dilaksanakan oleh PT.

Bangun Cahaya Gemilang Batam , yaitu : transaksi yang

dicatat memang ada, transaksi yang ada sudah dicatat,

transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar,

transaksi yang dicatat di posting dan diikhtisarkan dengan

benar, transaksi diklasifikasi dengan benar, dan transaksi

dicatat pada tanggal yang benar.

Berdasarkan analisis hasil jawaban kuesioner pada 18

karyawan PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam  diperoleh

jumlah persentase sekitar 95.37 %. Dengan demikian

pengendalian internal yang ditinjau dari segi

informasi dan komunikasi akuntansi cukup berperan

dalam efektifitas anggaran proyek pada PT. Bangun

Cahaya Gemilang Batam.

Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Dari Pemantauan

Terhadap Efektifitas Anggaran Proyek

Pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian kualitas

kinerja pengendalian internal sepanjang waktu oleh manajemen

untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan

sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan

perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. Hasil

penelitian di lapangan dalam bentuk kuesioner didapatkan
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bahwa adanya pemeriksaan pelaksanaan kebijakan dan prosedur

kerja oleh pemeriksa internal, secara rutin dilakukan

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan dicocokkan dengan

catatan yang ada oleh bagian pemeriksa internal. Analisis

hasil kuesioner menunjukkan jumlah persentase 69.45 % yang

berarti bahwa pengendalian internal yang ditinjau dari segi

pemantauan cberperan dalam efektifitas anggaran proyek pada

PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.

Peranan Pengendalian Internal Ditinjau Kelima Komponen

Tersebut Seperti; Lingkungan Pengendalian, Penetapan Resiko

Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan

Komunikasi Akuntansi, dan Pemantauan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ditinjau

dari segi lingkungan pengendalian, penetapan resiko

pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi akuntansi, dan pemantauan cukup berperan dalam

efektifitas anggaran proyek pada PT. Bangun Cahaya Gemilang

Batam.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis hasil

kuesioner dari 18 responden yang diperoleh jumlah

persentase sebanyak 82.93 %. Berdasarkan ketetapan

dari Sugiyono, angka ini termasuk dalam kisaran 60-

79,9 % yang berarti bahwa pengendalian internal secara

bersama-sama sangat berperan dalam efektifitas

anggaran proyek pada PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan yang diajukan

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

a. Lingkungan cukup pengendalian cukup berperan dalam

mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada

PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam
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b. Penetapan resiko pengendalian cukup berperan dalam

mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada

PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam

c. Aktivitas pengendalian cukup berperan dalam

mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada

PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam

d. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi cukup berperan

dalam mengantisipasi kencederungan kecurangan akuntansi

pada PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam

e. Pemantauan cukup berperan dalam mengantisipasi

kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Bangun

Cahaya Gemilang Batam

f. Lingkungan pengendalian, Penetapan resiko pengendalian,

Aktivitas pengendalian, Sistem informasi dan komunikasi

akuntansi, dan pemantauan secara bersama-sama cukup

berperan dalam mengatisipasi kecenderungan kecurangan

akuntansi pada PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam.

Saran

Hasil penelitian ini memberikan gambar kepada berbagai pihak

manajemen/entitas/ataupun instansi lainnya dalam

mengantisipasi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi

melalui pelaksanaan Pengendalian Internal. Dengan demikian

disarankan kepada :

a. Direktur/Manajemen PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam

1. Agar selalu melakukan fungsi pengawasan terhadap

pelaksanaan yang telah ditetapkan agar berjalan dengan

baik.

2. Selain pengendalian internal, sebaiknya memprhatikan

faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang

untuk berbuat curang terhadap akuntansi entitas,

seperti faktor tekanan keuangan yang dihadapi

karyawannya dan faktor sikap dan rasionalitas yang

dihadapi oleh karyawannya.

3. Selalu melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang dan

pengawasan terhadap segala transaksi-transaksi yang
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terjadi dan terhadap laporan keuangan yang dibuat

setiap akhir bulan.

b. Karyawan

Kualifikasi audit internal harus terus dikembangkan

secara aktif dengan mengikuti seminar-seminar serta

pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan audit

internal agar wawasan dan pengetahuan auditor semakin

luas. Dengan semakin berkualitasnya auditor, maka

kemampuan untuk memahami permasalahan, melakukan analisis

dan memberikan rekomendasi akansemakin baik.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi melalui

beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan

kecurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian

ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabelKopetensi Sumber

daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap

Efektifitas Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Inter

berpengaruh secara signifikan terhadap Efektifitas Penerapan

SAP dan seluruh variabel independen dalam peneliian

Kopetensi Sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Inter

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Efektifitas Penerapan SAP

Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan

saran – saran sebagai berikut:

a. Direktur/Manajemen PT. Bangun Cahaya Gemilang Batam

1. Agar selalu melakukan fungsi pengawasan terhadap

pelaksanaan yang telah ditetapkan agar berjalan

dengan baik.

2. Selain pengendalian internal, sebaiknya

memprhatikan faktor-faktor lain yang dapat



13

13

menyebabkan seseorang untuk berbuat curang terhadap

akuntansi entitas, seperti faktor tekanan keuangan

yang dihadapi karyawannya dan faktor sikap dan

rasionalitas yang dihadapi oleh karyawannya.

3. Selalu melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang

dan pengawasan terhadap segala transaksi-transaksi

yang terjadi dan terhadap laporan keuangan yang

dibuat setiap akhir bulan.

b. Karyawan, Kualifikasi audit internal harus terus

dikembangkan secara aktif dengan mengikuti seminar-

seminar serta pelatihan dan pendidikan yang berhubungan

dengan audit internal agar wawasan dan pengetahuan

auditor semakin luas. Dengan semakin berkualitasnya

auditor, maka kemampuan untuk memahami permasalahan,

melakukan analisis dan memberikan rekomendasi akan

semakin baik.

c. Bagi peneliti selanjutnya, Disarankan untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai kecenderungan

kecurangan akuntansi melalui beberapa faktor yang dapat

menyebabkan tindakan kecurangan.
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