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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran 

Dunia usaha di Indonesia saat ini sudah maju, bisa dilihat dari 

banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang didirikan. Mendirikan sebuah 

perusahaan tidaklah mudah, dalam mendirikan perusahaan diperlukan berbagai 

aspek agar perusahaan bisa maju. Salah satu aspek pada suatu perusahaan adalah 

sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan 

dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan. Sistem pengendalian 

internal dapat digunakan lebih efektif untuk mencegah penggelapan atau 

penyimpangan. Pada suatu perusahaan, pengendalian internal sangat dibutuhkan 

mengingat faktor-faktor yang meliputi luas dan entitas perusahaan yang sangat 

kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus percaya pada laporan-laporan 

atau analisis untuk operasi pengendalian internal yang efektif. 

Sistem pengendalian internal terdiri atas tindakan yang merupakan 

implementasi keputusan perencanaan dan membuat keputusan bagaimana menilai 

kinerja serta umpan balik yang perlu disajikan untuk membantu pengambilan 

keputusan dimasa depan. Pengendalian internal yang memadai dapat 

meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Pelaksanaan sistem 

pengendalian internal dalam suatu perusahaan memerlukan kompetensi dan 

komitmen oleh semua pihak, mengingat semua jajaran terlibat langsung. 
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Pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk 

menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektifitas, efisiensi kinerja. Pada 

umumnya, perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional 

perusahaan agar dapat terarah dengan baik. Sistem pegendalian internal yang baik 

harus mempunyai struktur pengendalian internal yang baik pula,yaitu harus 

mempunyai prosedur dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas disini dimaksudkan 

bahwa srtuktur pengendalian internal suatu perusahaan terdiri dari kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan cukup 

kepastian akan sasaran dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. 

PT. Taman Wisata Candi  Borobudur Prambanan Dan Ratu Boko 

merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pariwisata, 

yang dipercayai untuk mengelola Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi 

Ratu Boko. PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko 

mempunyai beberapa kantor unit yaitu unit Prambanan, unit Pentas Seni dan 

Transportasi, unit Ratu Boko dan unit Borobudur. PT. Taman Wisata Candi 

Borobudur Prambanan dan Ratu Boko seharusnya memiliki sistem pengendalian 

internal yang baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai.Keharusaan perusahaan 

untuk menerapkan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya 

penyelewengan dan tindak kecurangan yang merugikan, serta penerapan sistem 

pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 
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Adanya sistem pengendalian internal pada perusahaan sangat berperan 

dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan guna mencapai suatu 

tujuan dalam perusahaan. Atas dasar pemikiran tersebut dan pentingnya sistem 

pengendalian internal pada setiap perusahaan, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR PRAMBANAN DAN RATU 

BOKO PADA UNIT TEATER PENTAS SENI DAN TRANSPORTASI” 

1.2 Tujuan Magang 

a) Mengetahui Sistem Pengendalian Internal di PT. TWC Borobudur 

Prambanan Dan Ratu Boko 

b) Mengetahui kelemahan atas Sistem Pengendalian Internal di PT. TWC 

Borobudur Prambanan Dan Ratu Boko 

1.3 Target Magang 

a) Mampu menjelaskan Sistem Pengendalian Internal PT. TWC 

Borobudur Prambanan Dan Ratu Boko 

b) Mampu menjelaskan kelemahan Sistem Pengendalian Internal PT. 

TWC Borobudur Prambanan Dan Ratu Boko  

1.4 Bidang Magang 

Kegiatan Magang dilakukan dibidang logistik dan keamanan serta 

dibidang salles dan marketing Unit Teater Pentas dan Transportasi. Dibidang 

logistik dan keamanan mempunyai tugas menyediakan seluruh keperluan yang 

dibutuhkan bidang lain seperti peralatan tulis, amplop, dsb. Serta membuat 

dan mengarsipkan dokumen seperti surat masuk, surat keluar, pengumuman 
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dll. Di bidang Salles dan Marketing membantu mendata Sekolah Dasar, SMP 

se-DIY dan membuat surat undangan untuk sekolah tersebut yang isinya 

mempromosikan Sendratari Ramayana . 

1.5 Tempat Magang 

Nama Perusahaan  : Unit Teater Pentas dan Transportasi 

Alamat : Jl. Raya Yogya – Solo Km 16 Komplek Rama 

ShintaBallet,Prambanan, Sleman, Yogyakarta, 

Indonesia, 55571 

Phone   : 0274 496 178, 496 408, 497 771 

Email   : teater@borobudurpark.co.id 

1.6 Waktu Magang 

Waktu pelaksanaan kegiatan magang pada Unit Teater Pentas dan 

Transportasi dilaksanakan selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Maret 

2018 sampai dengan31 Maret 2018. Keterangan dari penulisan TOR sampai 

penyusunan tugas akhir sebagai berikut : 

mailto:teater@borobudurpark.co.id
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Table 1.1   

Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang 

 

No 

Keterangan Waktu Pelaksanaan 

  
feb maret april mei juni juli 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Penulisan 

Term Of 

Reference 

                                            

2 

Bimbingan 

dengan 

Dosen 

Pembimbing 

Tugas Akhir 

                                            

3 
Pelaksanaan 

Magang 
                                            

4 

Penyusunan 

laporan 

Magang 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari 4 bagian, yaitu:  

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target  magang, 

bidang magang, tempat magang, waktu magang dan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir. 

Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian 

dan menjadi acuan dalam laporan penulisan tugas akhir. 

Bab III ANALISIS DESKRIPTIF 

Bab ini berisi tentang pembahasan serta analisis data yang diperoleh selama proses 

kegiatan pelaksanaan magang. Dalam bab ini membahas gambaran umum PT. TWC 

Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi dan struktur 

organisasinya. Pembahasan akan difokuskan untuk mengetahui sistem pengendalian 

internal perusahaan, kelemahan dari sistem pengendalian internal perusahaan 

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis deskriptif bab sebelumnya di PT. 

TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi serta saran 

yang sebaiknya dilakukan dalam hal untuk perbaikan perusahaan. 

 


