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ABSTRAK 

Dhimas Subagus, NPM : 15510159. Penerapan Pemeriksaan Kas dalam 

Upaya Antisipasi Penyimpangan Kas pada PT. Mestika Mandiri Medan. 

Skripsi, 2019. 

Pada umumnya pemeriksaan yang diterapkan oleh perusahaan terhadap kas sangat 

ketat, karena jenis aktiva ini mudah sekali digelapkan, dan merupakan jenis aktiva 

yang umumnya menjadi incaran penyelewengan atau penyimpangan. Untuk itu 

karena pentingnya harta berupa kas sebagai salah satu faktor untuk kelancaran 

kegiatan perusahaan, maka pada PT. Mestika Mandiri Medan dalam mengelola 

perusahaan menerapkan satuan pengawasan intern dengan tujuan untuk 

memeriksa laporan keuangan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan pemeriksaan 

kas dalam upaya antisipasi penyimpangan kas pada PT. Mestika Mandiri Medan. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai penerapan pemeriksaan kas dalam upaya antisipasi 

penyimpangan kas pada PT. Mestika Mandiri Medan.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan 

menggunakan metode analisis deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa penerapan pemeriksaan kas terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan 

untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, 

mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha dan untuk melaksanakan 

pertanggung jawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi 

kas perusahaan. Selain itu pimpinan perusahaan melakukan pengawasan 

mendadak untuk mengecek efektivitas kegiatan operasional perusahaan untuk 

menciptakan praktek prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang sehat. 

Selanjutnya prosedur pemeriksaan kas pada PT. Mestika Mandiri Medan 

diciptakan untuk menjaga kas dari kecurangan dan penyelewengan. Prosedur 

pemeriksaan kas sebagai upaya antisipasi penyimpangan kas didasarkan pada 

kriteria yang dipisahkan tiga fungsi yaitu fungsi akuntansi, fungsi keuangan dan 

fungsi kasir, tidak ada bagian yang memegang fungsi lebih dari satu dan proses 

perolehan penerimaan kas ditanggungjawabi oleh kepala bagian sebagai antisipasi 

terjadinya penyimpangan kas. 

Kata Kunci : Pemeriksaan Kas dan Penyimpangan Kas. 
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