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ABSTRACT 

 

 Every company wants the performance of each part running in accordance with the rules 

set by the company. Internal control is the most influential factor to avoid various things that can harm 

the company, such as in cash sales and in cash receipts, because cash is the company's most risky 

assets to be diverted, therefore good internal control can realize the results in the ide- By the company. 

 This research was conducted at PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk. Bandung 

Branch. The research method used parametric statistics. Data collection techniques with 

questionnaires spread on the operational and financial sections. Data processing is done by using 

simple regression analysis technique, correlation coefficient analysis, coefficient of determination 

analysis and partial significance test or t test. 

 The result of research using simple regression analysis showed Y = 31,041 + 0,561, 

correlation coefficient analysis showed result of 0,597, coefficient determination analysis showed 

result of 0,357 or 35,7% and partial significance test or t test with value t count equal to 4,589 and t 

table 1,686 so Ho is rejected. This means that the internal control of cash sales has a significant 

relationship and influence on cash receipts 

 

Keywords: Internal Control, Cash Sales, Cash Receipts. 

 

 

 

ABSTRAK 

 
Setiap perusahaan menginginkan kinerja dari setiap bagianya berjalan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian intern adalah faktor yang paling 

berpengaruh untuk menghindari berbagai hal yang dapat merugikan perusahaan, seperti dalam 

penjualan tunai dan dalam penerimaan kas, karena kas adalah harta perusahaan yang paling riskan 

untuk diselewengkan, maka dari itu pengendalian  intern yang baik dapat mewujudkan hasil yang di 

cita-citakan oleh perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk. Cabang Bandung. 

Metode penelitian menggunakan statistik parametrik. Teknik pengumpuan data dengan penyebaran 

kuesioner pada bagian operasional dan bagian keuangan. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis regresi sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien 

determinasi dan uji signifikasi parsial atau uji t. 

Hasil penelitian menggunakan analisis regresi sederhana menunjukan Y=31,041+0,561, 

analisis koefisien korelasi menunjukan hasil sebesar 0,597, analisis koefisien determinasi menunjukan 

hasil 0,357 atau 35,7% dan uji signifikasi parsial atau uji t dengan nilai t hitung sebesar 4,589 dan t 
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table 1,686 sehingga Ho di tolak. Artinya pengendalian intern penjualan tunai memiliki keterkaitan 

dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan kas 

 

Kata kunci : Pengendalian Intern, Penjualan Tunai, Penerimaan Kas 

PENDAHULUAN 

Sejalan dengan era globalisasi dan berkembangnya dunia usaha, maka sebagai 

konsekuensinya makin banyak masalah yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan dalam 

persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks, sehingga keadaan ini menuntut 

para pemimpin atau manajemen perusahaan agar dapat mengelola kegiatan perusahaannya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Seorang manajer umumnya akan menghadapi masalah dalam mencapai tujuan 

perusahaan, karena kompleks dan luasnya kegiatan perusahaan. Hal ini membuat manajemen 

tidak dapat secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan dan fungsi pengendalian kurang 

dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang dipikulnya kepada pihak lain untuk mengontrol aktivitas perusahaan. 

Oleh karena itu, manajemen memerlukan suatu alat bantu yang dapat meningkatkan fungsi 

pengendalian yang disebut pengendalian intern. 

PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk merupakan nama baru dari PT Cipaganti 

Citra Graha Tbk, sebuah perusahaan terbuka yang berawal dari usaha kecil jual beli mobil 

bekas di Bandung tahun 1985. Kemudian perusahaan terus berkembang dan berhasil 

membuktikan eksistensinya sebagai salah satu perusahaan transportasi yang dikenal oleh 

masyarakat. 

Perkembangan perusahaan saat ini semakin pesat, mendorong perusahaan untuk 

semakin memperluas usahanya dengan meraih pangsa pasar yang luas. Hal tersebut 

mendorong terjadinya persaingan ketat antar perusahaan transportasi. Oleh karena itu, dalam 

meningkatkan pelayanan bidang transportasi, PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, 

memberikan layanan transportasi antar kota dan antar daerah dengan konsep antar jemput 

dari rumah ke rumah yang dikenal dengan Maharlika GO ( MGO TRAVEL ). Didukung 

dengan ketepatan waktu dan rute yang terjadwal secara regular, dan didesain untuk melayani 

para penumpang dengan standar layanan terbaik dan harga terjangkau. 

Perusahaan yang aktivitas operasinya melakukan penjualan tiket travel ini dalam 

pengelolaan penjualan belum memiliki sistem pengendalian internal yang cukup baik, adanya 

perangkapan tugas di bagian customer service sebagai fungsi penjualan dan penerimaan kas 

yang sering berganti-ganti orang, sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan uang tunai 

dari penjualan tiket. 

Kas merupakan aktiva lancar PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk yang 

sangat menarik dan mudah diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan perusahaan. 

Dengan tidak adanya pemisahan fungsi penjualan dan penerimaan kas menyebabkan 

timbulnya kecurangan dalam penerimaan kas.. Oleh karena itu penting adanya pengendalian 

intern penjualan tunai terhadap penerimaan kas pada PT Citra Maharlika Nusantara Corpora 
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Tbk, karena penjualan dan penerimaan kas sangatlah penting, dan memiliki dampak terhadap 

kelangsungan operasi perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya kedudukan pengendalian intern 

penjualan tunai terhadap penerimaan kas pada PT. Citra Maharlika Maharlika Nusantara 

Corpora Tbk, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN TUNAI TIKET TRAVEL 

TERHADAP PENERIMAAN KAS TIKET TRAVEL PADA PT. CITRA 

MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA TBK, CABANG BANDUNG INDONESIA” 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Penjualan 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan 

pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas 

produksi maupun konsumsi. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak tapi bisa dirasakan 

manfaatnya oleh konsumen. Misalnya: Perusahaan jasa telekomunikasi, transportasi dan 

asuransi. Kebanyakan penjualan jasa dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan 

konsumen melakukan pembayaran jasa terlebih dahulu sebelum penyerahan jasa oleh 

perusahaan kepada konsumen. 

Kas dan Penerimaaan Kas 

Kas merupakan aktiva lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah 

diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan perusahaan. Oleh karena itu kas harus diawasi 

dengan benar, baik dari segi penerimaan kas maupun dari segi pengeluaran kas yang 

meyakinkan bahwa saldo kas dalam neraca benar-benar ada. Kas sangatlah penting bagi 

perusahaan sebagai sumber modal kerja yang pada hakekatnya diarahkan untuk membiayai 

kegiatan operasi sehari-hari. 

 

METODOLOGI 

Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. 

 

Metode pengumpulan data 

Studi lapangan (field research), yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan 

melakukan peninjauan langsung ke perusahaan yang diteliti guna mendapatkan data primer 

yang dibutuhkan. Dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada responden 

karyawan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk cab.Bandung Indonesia, Observasi dan 

Studi Kepustakaan (library research) 

 

Populasi dan Sampel 
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Populasi dalam penelitian ini adalah PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk 

cab.Bandung Indonesia sebanyak 42 sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

probability sampling yaitu dengan teknik Proportionate Stratified Random 

Sampling. menggunakan rumus Isaac dan Michael, sampel yang di ambil/ diteliti 

sebanyak 40 responden. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengaruh Pelatihan, 

Pemberdayaan dan Efikasi Diri terhadap Kepuasan Kerja. Responden yang digunakan 

sebanyak 40 pegawai PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk cab.Bandung Indonesia. 

Para responden yang telah melakukan pengisian angket kemudian akan diidentifikasi 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama bekerja. Identifikasi ini dilakukan 

untuk mengetahui karakteristik secara umum para responden penelitian. 

Jenis Kelamin Responden 

Menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 27 orang, dengan presentase 

67,5% orang, sedangkan perempuan berjumlah 13 orang dengan presentase 32,5%. 

Penelitian ini mengambil sampel 40 orang pegawai sehingga penulis membagi sama rata 

antara jumlah responden laki-laki dan perempuan. 

Usia Responden 

Responden dari segi usia 20-30 tahun sebanyak 31 responden atau 77,5%, 31-40 

tahun sebanyak 5 responden atau 12,5%, dan >40 tahun sebanyak 4 responden atau 10%. 

Pendidikan Terakhir Responden 

Responden berdasarkan tingkat pendidikan terdapat SMK sebanyak 12 responden 

atau 30%, D1 sebanyak 4 responden atau 10%, D3 sebanyak 14 responden atau 35%, dan S1 

sebanyak 9 responden atau 22,5%, dan S2 sebanyak 1 responden atau 2,5%. Untuk 

responden tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan adalah lulusan D3 dengan persentase 

35%. 

Karakteristik Masa Kerja Responden  

karakteristik responden berdasarkan masa kerja 0 – 1 tahun sebanyak 3 responden atau 7,5%, 

2 – 5 tahun sebanyak 22 responden atau 55%, 6 – 10 tahun sebanyak 12 responden atau 30%, 

dan >10 tahun sebanyak 3 responden atau 7,5%. 

 

 

PEMBAHASAN 

Uji Validitas 



63 
Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Dharma Negara, Vol 3 Juni 2017   ISSN LIPI 2540-8364 

 

 

Pengujian data hasil kuisioner dari responden pada penelitian ini menggunakan SPSS 

(Statistic Product and Service Solution) versi 22. Uji validitas ini digunakan untuk 

mengetahui apakah pertanyaan yang diajukan valid yang berarti instrumen tersebut dapat 

mengukur yang seharusnya di ukur. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan titik kritis atau batas minimal korelasi yaitu 0,30 (Sugiyono, 2014). Apabila 

butir pertanyaan lebih besar dibandingkan nilai r hitung maka dapat disimpulkan pertanyaan 

tersebut valid, namun jika hasil perhitungan menunjukan nilai di bawah nilai kritis maka butir 

pertanyaan tersebut tidak valid dan tidak bisa dijadikan untuk alat ukur variabel. 

  Hasil penelitian validitas variabel pengendalian intern penjualan tunai tiket travel 

(Variable X) menunjukkan dimana r-hitung lebih besar dari r-tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner sistem informasi akuntansi pembelian 

dinyatakan valid. 

  Hasil penelitian validitas variabel penerimaan kas tiket travel (Variable Y) 

menunjukkan dimana r-hitung lebih besar dari r-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh pertanyaan kuesioner sistem informasi akuntansi pembelian dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi dan stabilitas dari 

suatu skor kuesioner (alat ukur) sehingga dapat dipercaya dan diandalkan. Hasil-hasil 

dibawah ini merupakan hasil korelasi total skor pertanyaan ganjil dengan total skor 

pertanyaan genap. 

Hasil pengujian reliabilitas variabel X menunjukkan r-hitung lebih besar dari r-tabel 

(0,737>0,70) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner variabel 

pengendalian intern penjualan tunai tiket travel dinyatakan reliabel. 

Hasil pengujian reliabilitas variabel Y menunjukkan  

r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,729>0,70) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pertanyaan kuesioner variabel penerimaan kas tiket travel dinyatakan reliabel. 

Analisis Koefisien Korelasi 

Dari table 4.39 dapat dilihat koefisien korelasi sebesar 0,597 yang berada diantara -1 < 0,597 

< 1 artinya Pengendalian Inten penjualan Tunai Tiket Travel (X) memiliki hubungan yang 

sedang terhadap Penerimaan Kas Tiket Travel (Y). Hal ini sesuai dengan nilai intrerprestasi 

terhadap koefisien korelasi yang terdapat dalam table 3.10 (BAB III) 

Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel X 

(Pengendalian Intern penjualan Tunai Tiket Travel) terhadap variabel Y (Penerimaan Kas 

Tiket Travel). Untuk pengujian Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil output SPSS diperoleh nilai R atau korelasi sebesar 0,597 yaitu termasuk 

kedalam korelasi yang sangat erat. Dari tabel diatas, terlihat nilai R Square (R2) sebesar 

0,357. Besarnya kontribusi Pengendalian Inten penjulan Tunai Tiket Travel (X) dan 

Penerimaan Kas Tiket Trvael (Y) dibuktikan dengan besarnya koefisien determinasi yang 

telah disesuaikan (R2) sebesar 0,357 atau 35,7%, sedangkan sisanya 64,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 
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Analisis Regresi Sederhana 

Y = 31,041 + 0,561X 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut : 

a =  31,041 : artinya jika pengendalian intern penjualan tunai tiket travel (X) bernilai 0,000 

maka penerimaan kas tiket travel (Y) akan bernilai rata-rata 31,041. 

b = 0,561  : artinya jika pengendalian intern penjualan tunai tiket travel (X) meningkat 

sebesar satu satuan maka penerimaan kas tiket travel (Y) akan meningkat sebesar 0,561 

satuan. 

Koefisien regresi X bertanda positif yaitu sebesar 0,561. Ini berarti bahwa ada pengaruh 

positif atas pengendalian intern penjualan tunai tiket travel terhadap penerimaan kas tiket 

travel. Pengaruh positif ini menunjukan semakin tinggi penerapan pengendalian intern 

penjualan tunai tiket travel maka hasil penerimaan kas tiket travel semakin baik. 

Uji Signifikansi Parsial 

Untuk mengetahui t tabel  dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan adalah 

sebagai berikut : 

df= n-2  

df= 40-2= 38 

Maka diperoleh dengan menggunakan tabel 3.11 pada BAB III ditentukan t table sebesar 

1,686. Maka dapat disimpulkan t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga Ho ditolak. Hal ini 

berarti antara Pengendalian Intern Penjualan Tunai Tiket Travel memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Penerimaan Kas Tiket Travel pada PT. Citra Maharlika Nusantara 

Corpora Tbk cabang Bandung Indonesia. 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

Pengendalian Intern Penjualan Tunai Tiket Travel pada PT. Citra Maharlika Nusantara 

Corpora Tbk. cabang Bandung telah diterapkan secara memadai, dengan didukung oleh 

unsur-unsur Pengendalian Intern Penjualan Tunai Tiket Travel yaitu : 

1. Struktur organisasi dan tata kerja penjualan tunai tiket travel pada PT. Citra 

Maharlika Nusantara Corpora Tbk sudah baik, terlihat dari terdapatnya pemisahan 

fungsi penjualan tiket dengan Driver. 
2. Penerimaan kas tiket travel pada PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, 

Cabang Bandung telah diterapkan secara memadai, dengan didukung oleh unsur-

unsur Penerimaan kas tiket travel 
3. Pengaruh pengendalian intern penjualan tunai dalam suatu perusahaan akan memiliki 

pengaruh yang sangat penting jika telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan 
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prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga akan  memudahkan dan 

menghasilkan keakuratan dalam penerimaan kas yang sesuai dengan hasil penjualan 

SARAN 

Saran dari penelilitian ini adalah : 

1. Dilihat dari unsur Pengendalian Intern Penjualan Tunai Tiket Travel pada PT. Citra 

Maharlika Nusantara Corpora Tbk. Sebaiknya dalam hal pengawasan dan otorisasi 

lebih sering dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengecekan secara mendadak 

untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan dan menghidari kecurangan yang dapat 

merugikan perusahaan. 

2. Agar Penerimaan kas tiket travel pada PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, 

Cabang Bandung berjalan dengan baik, sebaiknya bagian penerimaan kas mengetahui 

data pada bagian operasional atau penjualan, supaya tidak terjadi selisih antara 

laporan penjualan dan laporan penerimaan kas. 

3. Agar pengaruh pengendalian intern penjualan tunai tetap memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap penerimaan kas, maka dibutuhkan konsistensi dari setiap 

bagian-bagianya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya masing sesuai dengen 

prosedur perusahaan, agar tercipta pengendalian penjualan dan penerimaan kas yang 

baik pada PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. 
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