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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 



 
 

4 
 

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. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pengendalian Internal 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian 

internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-

unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian sistem 

pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang 

mengolah sistem informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun 

dengan komputer Mulyadi(2014:163). 

Sistem pengendalian internal dapat mempunyai beberapa pengertian, yaitu 

sistem pengendalian internal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti 

sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian internal check yang merupakan 

prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi 

seperti misalnya mencocokan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan 

penjumlahan melurus (vertikal). Sedangkan dalam arti yang luas, sistem 

pengendalian internal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai 

wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan.
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2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal 

 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:196)  tujuan sistem pengendalian 

internal yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut : 

a) Untuk menjamin kebenaran data akuntansi. Manajemen harus 

memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatanya untuk 

melaksanakan operasi perusahaan. 

b) Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuanya. 

Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun 

rusak secara tidak sengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta 

perusahaan yang tidak nyata seperti perkiraan piutang, dokumen 

penting, surat berharga,dan catatan keuangan. Sistem pengendalian 

intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta hilang 

dan catatan pembukuan pada saat yang tepat. 

c) Untuk menggalakkan efisiensi usaha. Pengendalian dalam suatu 

perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan 

berganda yang tidak perku, mencegah pemborosan terhadap semua 

aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-

sumber dana yang tidak efisien. 

d) Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah 

digariskan. Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal 
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memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut 

oleh perusahaan. 

Sistem pengendalian internal yang baik harus mempunyai struktur 

pengandalian internal yang baik pula, yaitu harus mempunyai prosedur dan tujuan 

yang jelas. Tujuan yang jelas disini dimaksudkan bahwa struktur 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. 

2.1.3 Komponen Pengendalian Internal 

 

  a) Lingkungan pengendalian internal 

Lingkungan pengendalian internal mempengaruhi organisasi dalam kesadaran 

pengendalian orang-orangnya, merupakan dasar untuk semua komponen 

pengendalian internal, menetapkan disiplin dan struktur. Perilaku manajemen 

akan mempengaruhi efektifitas pengendalian. 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kibijakan, dan prosedur yang 

merefleksikan perilaku keseluruhan manajemen puncak, direktur, pemilik. Berikut 

ini adalah sub komponen lingkup pengendalian: 

- Integritas dan nilai-nilai etis 

Meliputi tindakan manajemen menghilangkan/mengurangi niat karyawan 

untuk bertindak tak terpuji, illegal, atau tidak etis. Juga menyangkut nilai-
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nilai dan standar perilaku karyawan melalui ketetapan kebijaksanaan dan 

kode etis. 

- Komitmen atau kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan kesimpulan yang diperlakukan 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada pekerjaan 

individu.Komitmen ini meliputi pertimbangan manajemen atas 

kompetensi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus dan bagaimana 

ditransformasikan ke pengetahuan dan skill yang diminta. 

- Partisipasi komite audit dan dewan direksi 

Dewan direksi yang efektif adalah manajemen yang independen dan 

anggotanya terlibat dan meneliti dengan cermat kegiatan manajemen. 

Komite audit adalah suatu keharusan untuk perusahaan publik. Komite ini 

komposisinya dari direktur luar, yang bertugas pengecekan proses 

pelaporan keuangan dan menjaga komunikasi kepada pihak akuntan luar 

atau intern. 

- Filsafah manajemen dan gaya operasi 

Manajemen melalui semua kegiatanya member sinyal kepada keryawan 

tentang pentingnya manajemen.Missal manajemen mempunyai sifat 

pengambil resiko atau penghindar resiko, apakah rencana, atau budget 

ada, apakah didominasi satu atau beberapa orang. 
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- Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab 

Metode formal komunikasi tentang otoritas dan tanggung jawab adalah 

penting. Hal ini mencakup memo dari manajemen puncak, tentang 

pentingnya pengendalian dan yang berhubungan, organisasi formal dan 

rencana operasi, job deskripsi dan kebjakan yang ada. 

b)  Pertimbangan risiko 

Pertimbangan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis, risiko atasan manajemen atas penyiapan laporan keuangan yang 

disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

c)  Kegiatan pengendalian  

Kegiatan pengendalian  adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan 

yang termasuk dalam 4 komponen, membantu tindakan-tindakan 

seperlunya yang mengarahkan risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Ada banyak contoh-contoh kegiatan pengendalian dalam organisasi yaitu 

pemisahan tugas, otorisasi yang layak, dokumen dan catatan yang layak, 

pengendalian fisik dan pengecekan secara bebas. 
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    d) Komunikasi dan informasi 

Sistem informasi yang relevan untuk tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dapat 

mengidentifikasi, menyatukan, analisa, klasifikasi, mencatat dan 

melaporkan transaksi organisasi/lembaga dan menjaga akuntabilitasnya, 

jumlah aktiva dihitung. Informasi akuntansi dan sistem komunikasi 

mempunyai subkomponen, seperti penjualan, retur penjualan, penagihan, 

akuisisi dan sebagainya. 

e) Monitoring 

Monitoring adalah proses penilaian performa, kualitas struktur pengendalian 

internal dalam suatu waktu. Kegiatan monitoring melalui kegiatan yang 

berjalan. 

2.1.4 Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2014:164), unsur pokok sistem pengendalian internal 

adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab 

dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 
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a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang tutup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari penjabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus 

dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 

terlaksanya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin 

dihasilkanya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan 

menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.  

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Adapun cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam 

mencapai praktik yang sehat adalah : 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaianya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang 

b. Pemeriksaan mendadak 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi 

d. Perputaran jabatan 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 
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f. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatanya 

g. Pembentukan organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimanapun baiknya sistem organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong 

praktik yang sehat, semuanya tergantung pada manusia yang 

melaksanakanya. Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut 

diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian 

internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang 

kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi 

sampai batas minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan 

pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang 

jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan 

dapat melaksankan pekerjaanya dengan efisien dan efektif, meskipun 

hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya. 

2.1.5 Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal 

Levany (2011), sistem pengendalian internal yang baik akan dapat 

memprediksi terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang 

layak, kalaupun terjadi kesalahan dan peyelewengan hal ini dapat diketahui 

dengan cepat. Usaha-usaha pimpinan perusahaan untuk menetapkan sistem 

pengendalian internal yang baik bertujuan untuk menunjang organisasi lebih 
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efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Bentuk-bentuk pengendalian yang 

sudah umum dapat dipilih dan diterima dengan membandingkan antar biaya 

dengan manfaat yang diharapkan. 

Supaya dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus 

memenuhi enam prinsip dasar pengendalian internal meliputi: 

a. Pemisahan fungsi. Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari 

dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. 

Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi 

pelaksanaan tugas. 

b. Prosedur pemberian wewenang. Tujuan prinsip ini adalah untuk 

menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang. 

c. Prosedur dokumentasi. Dokumentasi yang sangat penting untuk 

menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen 

memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan 

pencatatan akuntansi. 

d. Prosedur dan catatan akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah agar 

dapat disiapkanya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat 

dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang 

menggunakan secara tepat waktu. 

e. Pengawasan fisik. Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis 

dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi. 

f. Pemeriksaan internal secara bebas. Menyangkut perbandingan antara 

catatan asset dengan asset yang betul-betul ada.
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

3.1 Data Umum 

3.1.1 Sejarah berdirinya PT. TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko 

 

PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero) 

pada awalnya berdiri dengan nama PT. Taman Wisata Candi Borobudur 

Prambanan (Persero), berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1980 dengan Akte Notoaris 

Soeleman Ardjasasmita, SH, Nomor: 19 Tanggal 15 Juli 1980. Dalam Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1992 tentang pengelolaan Taman 

Wisata Candi Borobudur, Prambanan serta Pengendalian Lingkunganya, PT. 

Taman Wisata Candi Borobodur Prambanan (Persero) diberi wewenang penuh 

untuk mengelola taman wisata tersebut. Dalam perkembanganya, dengan 

masuknya Kawasan Ratu Boko menjadi bagian dari taman wisata, maka nama 

perusahaan diubah menjadi PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & 

Ratu Boko (Persero) sesuai Akte Notaris Soekeimi, SH, Nomor: 25 Tanggal 3 

Agustus 1994. Akte pendirian perusahaan dari sejak berdirinya telah mengalami 

perubahan-perubahan dengan perubahan terkait Nomor 11 Tanggal 8 Agustus 

2008 oleh Notaris Yulida Des Martiny, SH, Nomor: 7 Tanggal 7 Januari2014 oleh 

Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni,SH. 
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Tujuan perusahaan adalah melakukan usaha dibidang pengelolaan limgkungan 

Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Kraton Ratu Boko serta peninggalan 

sejarah dan purbakala lainya sebagai suatu taman wisata dan usaha dibidang 

pariwisata lainya. Selain itu, perusahaan harus mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang 

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk menghasilkan laba guna 

meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 

Terbatas. Perusahaan ingin turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan 

dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya. Secara khusus, mengupayakan agar Candi Borobudur, Candi 

Prambanan dan Candi Ratu Boko, serta peninggalan sejarah purbakala lainya, 

sebagai taman wisata yang bersifat cultural, edukatif, dan rekreatif. PT. Taman 

Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero) per 31 Desember 

2015 merupakan salah satu BUMN non listed yang komposisi kepemilikan saham 

100% Pemerintah Republik Indonesia. 

Kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai BUMN pengelola taman wisata 

adalah mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Kraton 

Ratu Boko, serta cagar budaya lainya, sebagai taman wisata, termasuk kegiatan-

kegiatan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya mengelola kawasan 

Taman Candi, perusahaan pun diberi kewenangan untuk merencanakan, 

mengembangkan, dan memanfaatkan jasa-jasa, prasarana, sarana dan fasilitas 

umum lainya dilingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan Pariwisata. Selain
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mengelola kawasan Taman Candi, PT. Taman Wisata Candi Borobudur 

Prambanan & Ratu Boko (Persero) juga melakukan kegiatan usaha lainya 

dibidang pariwisata dan kegiatan usaha lainya dalam rangka optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai perusahaan. Sesuai dengan 

ide awal pembentukan perusahaan ini, maka bisnis utama perusahaan adalah 

mengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Taman Wisata Candi Prambanan, dan 

Taman Wisata Lingkungan Kraton Ratu Boko. 

Dalam pengelolaan bisnis utama, perusahaan melihat adanya peluang untuk 

mengembangkan berbagai penunjang bisnis utama. Bisnis penunjang yang saat ini 

dijalankan adalah usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa akomodasi dan 

restoran, serta usaha pertunjukan sendratari Ramayana. Agar dapat menjalankan 

bisnis utama, perusahaan juga merasa perlu menyediakan berbagai fasilitas 

penunjang. Fasilitas penunjang yang disediakan juga menjadi bagian dari bentuk 

layanan kepada pengunjung. Fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengunjung adalah: parkir kendaraan, pusat informasi, audio visual, museum, 

perkiosan, arena bermain anak, dan angkutan taman. Bisnis penunjang yang 

tersedia saat ini masih dalam tahap lanjutan pengembangan. Diharapkan ditahun 

berikutnya, bisnis penunjang bisa dinikmati disetiap arena candi. 
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3.1.2 Visi dan Misi PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko 

 

3.1.2.1 Visi perusahaan 

“Menjadi perusahaan yang unggul dalam pengelolaan taman dan 

lingkungan cagar budaya sebagai upaya pelestarian warisan 

budaya bangsa” 

3.1.2.2 Misi perusahaan 

 Mengelola taman dan lingkungan sekitar Candi Borobudur, 

Prambanan dan Ratu Boko 

 Mengkomunikasikan nilai-nilai luhur cagar budaya dengan 

menyediakan pelayanan wisata budaya yang berkualitas 

 Mendukung pemberdayaan masyarakat local sebagai upaya 

pelestarian dan pengembangan perekonomian 

 Meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan 
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3.1.3 Struktur Organisasi PT. TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko     

pada Unit Teater Pentas dan Transportasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Unit Teater Pentas dan Transportasi 

 

3.1.4 Nama-nama Pengurus PT. TWC Borobudur Prambanan dan Ratu 

Boko pada Unit Teater Pentas dan Transportasi 

 

 Kepala Unit     : Jayeng Legowo 

 Kepala Divisi Restoran   : Harjanto 

 Seksi Layanan Pengunjung   : Suyadi 

 Seksi Sales & Marketing   : Deny R Dimeng  

 Seksi Keuangan & SDM   : Sukoraharjo 

 Seksi Pemeliharaan & Pertamanan  : Bambang Andana 

 Seksi Logistik & Keamanan   : Widodo 

 

SEKSI LAYANAN 
PENGUNJUNG 

SEKSI SALES SEKSI LOGISTIK  
&KEAMANAN 

SEKSI PEMELIHARAAN 
&PERTAMANAN 

SEKSI KEUANGAN& 
SDM 

UNIT TEATER & 
PENTAS 

DIVISI LAYANAN 
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3.1.5 Tugas dan Wewenang Pengurus 

1. Kepala Unit 

 Melaporkan kinerja Unit Teater dan Pentas pada Direktur Pemasaran 

dan Pelayanan 

 Melaporkan kegiatan administrasi pada Direktur Pemasaran dan 

Pelayanan 

 Menyampaikan laporan kegiatan keuangan pada Direktur Pemasaran 

dan Pelayanan 

 Melaporkan kegiatan terkait infrastruktur pada Direktur Pemasaran 

dan Pelayanan 

 Melaporkan kegiatan pengawasan dan pembinaan bawahan pada 

Direktur Pemasaran dan Pelayanan 

 Melaporkan koordinasi kerja antar divisi di bawah komandonya pada 

Direktur Pemasaran dan Pelayanan 

2. Kepala Seksi Layanan Pengunjung 

 Melaporkan kinerja Seksi Layanan pada Kepala Divisi Layanan 

 Melaporkan hasil kerjasama dengan seksi sales kepada Kepala Divisi 

Layanan 

 Melaksanakan kegiatan pelayanan dengan zero complain 

 Melaporkan kegiatan administrasi kepada Kepala Divisi Layanan 

Unit Teapen dan Transportasi 
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 Menyampaikan lapporan kegiatan keuangan pada Kepala Divisi 

Layanan 

 Melaporkan kegiatan terkait infrastruktur pada Kepala Divisi 

Layanan 

 Melaporkan kegiatan karyawan pada Kepala Divisi Layanan 

3. Kepala Seksi Sales Divisi Layanan 

 Melaporkan kinerja Seksi Sales pada Kepala Unit Teapen dan 

Transportasi 

 Melaporkan hasil kerjasama dengan seksi layanan pengunjung 

kepada Kepala Unit Teapen dan Transportasi 

 Melaksanakan kegiatan penjualan tiket sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan oleh Departemen Pemasaran dan Pengembangan 

Produk 

 Melaporkan kegiatan administrasi pada Kepala Unit Teapen dan 

Transportasi 

 Menyampaikan laporan kegiatan keuangan pada Kepala Unit Teapen 

dan Transportasi 

 Melaporkan kegiatan terkait infrastruktur pada Kepala Unit Teapen 

dan Transportasi 

 Melaporkan kegiatan karyawan pada Kepala Unit Teapen dan 

Transportasi 
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4. Kepala Unit Keuangan dan SDM 

 Melaporkan Kepala Departemen Keuangan dan Anggaran dan 

Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan kegiatan pengadaan logistic pada Kepala 

Departemen Keuangan dan Anggaran dan Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan administrasi pada Kepala Departemen 

Keuangan dan Anggaran dan Kepala Unit 

 Menyusun anggaran operasional 

 Mengelola keuangan 

 Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 

 Melaporkan keuangan pada Kepala Departemen Keuangan dan 

Anggaran dan Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan infrastruktur pada Kepala Departemen 

Keuangan dan Anggaran dan Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan pengawasan dan pembinaan bawahan pada 

Kepala Departemen Keuangan dan Anggaran dan Kepala Unit 

5. Kepala Unit Pemeliharaan dan Pertamanan 

 Melaporkan kinerja pada Kepala Departemen Infrastruktur dan 

Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan pemeliharaan taman pada Kepala Departemen 

Infrastruktur dan Kepala Unit 

 Melaporkan kegitan administrasi pada Kepala Departemen 

Infrastruktur dan Kepala Unit 
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 Menyusun anggaran operasional 

 Mengelola keuangan 

 Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 

 Melaporkan keuangan pada Kepala Departemen Infrastruktur dan 

Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan infrastruktur pada Kepala Departemen 

Infrastruktur dan Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan pengawasan dan pembinaan bawahan pada 

Kepala Departemen Infrastruktur dan Kepala Unit 

6. Kepala Unit Logistik dan Keamanan 

 Melaporkan kinerja pada Kepala Departemen Infrastruktur dan 

Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan pengadaan logistik pada Kepala Departemen 

Infrastruktur dan Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan administrasi pada Kepala Departemen 

Infrastruktur dan Kepala Unit 

 Menyusun anggaran operasional 

 Mengelola keuangan 

 Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 

 Melaporkan keuangan pada Kepala Departemen Infrastruktur dan 

Kepala Unit 

 Melaporkan kegiatan infrastruktur pada Kepala Departemen 

Infrastruktur dan Kepala Unit 
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3.2 Data Khusus 

 

3.2.1 Sistem Pengendalian Internal PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu 

Boko unit Teater Pentas & Transportasi 

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. Untuk bisa mengetahui apakah sistem 

pengendalian internal pada PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit 

Teater Pentas & Transportasi sudah dijalankan dengan baik, berikut dapat dilihat 

melalui beberapa unsur-unsur sistem pengendalian internal : 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Pada bagian operasional yaitu bagian yang melayani penjualan tiket 

pertunjukan Sendratari Ramayana hanya dipegang oleh 1 

karyawan.Dari melayani pembelian tiket, menerima uang hasil 

pembelian, mencatat hasil pembelian, membuat bukti transaksi, 

membuat laporan penjualan. Penyerahan semua data penjualan dan 

hasil penjualan ke bagian keuangan juga hanya dilakukan oleh 1 

karyawan saja. Sehingga pada bagian operasional sangat rentan terjadi 

kecurangan dalam pencatatan. 
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2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya 

Semua prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap 

kekayaan, utang, pendapatan dan biaya perusahaan dilakukan oleh 

bagian keuangan 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi 

a. Penggunaan formulir bernomor urut cetak 

Pada perusahaan sudah menggunakan formulir bernomor urut cetak 

yaitu pada setiap bukti transaksi, dokumen, surat masuk, surat keluar 

dll, sehingga setiap bagian bisa mempertanggungjawabkan semua 

transaksi dan apabila ada suatu dokumen yang sudah lama disimpan 

akan diperlukan kembali bisa dengan cepat dan mudah untuk 

mencarinya. 

b. Pemeriksaan mendadak 

Manager selalu melakukan pemeriksaan mendadak ke setiap bagian. 

Pemeriksaan mendadak biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan 

karyawan sehingga karyawan bisa terdorong dalam melaksanakan tugas 

dan wewenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi 
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Perusahaan belum menerapkan fungsi tersebut dengan baik, masih 

ada transaksi yang dari awal sampai akhir hanya dilakukan oleh 1 orang 

saja. 

d. Perputaran jabatan 

Perusahaan sudah menerapkan perputaran jabatan, perputaran 

jabatan hanya dilakukan pada waktu tertentu saja. Contohnya, ada 

karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja dibagian operasional 

tetapi tidak pernah pindah dari posisinya tersebut, ada juga karyawan 

yang baru 2 tahun bekerja sudah dipindahkan dari awalnya bekerja 

dikantor pusat menjadi pindah di kantor unit. 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

Perusahaan sudah menerapkan keharusan pengambilan cuti bagi 

karyawan yang berhak.Setiap karyawan diberikan hak untuk cuti 1 

bulan sekali. 

f. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatanya 

Perusahaan telah melakukan pencocokan fisik dengan catatanya 

tujuanya untuk mengecek ketelitian catatan akuntansi perusahaan. 

g. Pembentukan organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas 

unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain 

PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & 

Transportasi sudah mempunyai organisasi yang bertugas untuk 

mengecek efektifitas sistem pengendalian internal. 
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4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan jabatannya 

Bagaimanapun baiknya sistem organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong 

praktik yang sehat, semuanya tergantung pada manusia yang 

melaksanakan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang jujur dan ahli 

dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya 

sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya. Dalam 

hal ini perusahaan sudah melakukan seleksi karyawan yang sesuai 

dengan tanggung jawab dan persyaratan yang dibuat oleh perusahaan 

yang sudah tertulis dalam job spesifikasi. Sehingga akan menjamin 

perusahaan memperoleh karyawan yang berkompeten dalam jabatan 

yang akan didudukinya. 

3.2.2 Komponen Pengendalian Internal 

Baik tidaknya suatu sistem pengendalian internal pada perusahaan juga 

dapat dilihat berdasarkan komponen pengendalian internal, berikut penjelasanya : 

1. Lingkungan pengendalian 

a) Komitmen kepada integritas dan nilai etika 

Manajemen puncak harus menekankan bahwa laporan yang jujur lebih 

penting daripada laporan yang indah atau bagus.Seluruh tindakan yang 

tidak jujur harus diinvestigasi semuanya dan mereka yang bersalah harus 

diberhentikan. Contoh, pada PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu 

Boko unit Teater Pentas & Transportasi, perusahaan tersebut sudah 
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menerapkan komitmen kepada integritas dan nilai etika, misal salah 

seorang karyawan yang bekerja disana melakukan tindak kecurangan, 

yaitu melakukan penjualan tiket yang sudah pernah dijual. Perusahaan 

harus melakukan tindakan dengan memberhentikan karyawan tersebut. 

b) Filosofi dan gaya operasi manajemen 

Filosofi dan gaya operasi manajemen telah diterapkan oleh manager 

perusahaan dengan selalu mengajarkan kejujuran kepada semua karyawan, 

dan memberikan contoh kepada karyawan supaya hadir tepat waktu  

sehingga terciptalah karyawan yang jujur, taat dan bertanggung jawab 

pada apa yang dikerjakanya. 

c) Struktur organisasi 

Struktur organisasi pada PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko 

unit Teater Pentas & Transportasi, setiap bagian sudah memahami akan 

tanggung jawabnya masing-masing seperti yang sudah dijelaskan pada job 

description perusahaan. Pada bagian keuangan bertugas mengelola 

keuangan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, pada 

bagian logistik bertugas untuk menyediakan keperluan yang dibutuhkan 

perusahaan, dan bagian pelayanan bertugas untuk melayani pembelian 

tiket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

d) Komite audit 

PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & 

Transportasi sudah membentuk satuan komite audit. Pada perusahaan 

terdapat proses internal audit  dan eksternal audit. Internal audit terbentuk 
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dari beberapa karyawan yang ada diperusahaan sedangkan eksternal audit 

terbentuk dari pihak ketiga atau bukan bagian dari perusahaan. Internal 

audit bertugas untuk pengecekan KAP (Kualitas Aktiva Produktif) 

sedangkan eksternal audit bertugas untuk pengecekan SPI (Sistem 

Pengendalian Internal) 

e) Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab 

Pada PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas 

& Transportasi sudah terdapat uraian tugas (Job Description) dan uraian 

tugas tersebut sudah dalam bentuk tertulis, dengan begitu semua karyawan 

sudah mengerti akan tugas dan tanggung jawab dari jabatan yang 

didudukinya. 

f) Praktik dan kebijakan tentang sumber daya manusia 

Ada beberapa cara perusahaan untuk memperoleh karyawan yang 

berkompeten, yaitu dengan cara : 

 Perekrutan karyawan 

Dalam perekrutan karyawan perusahaan sudah memempunyai 

spesifikasi pekerjaan, jadi perusahaan dapat dengan mudah 

memperoleh karyawan yang berkompeten sesuai dengan 

bidangnya. 

 Promosi jabatan 

Pada PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater 

Pentas & Transportasi melakukan promosi jabatan untuk 

karyawan yang memiliki kinerja sangat baik. 
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 Pengambilan cuti bagi karyawan 

Perusahaan memperbolehkan karyawan melakukan cuti. Setiap 

karyawan diberikan kesempatan cuti 1 bulan sekali. 

 Pemberian bonus 

Perusahaan memberikan bonus hanya untuk karyawan tertentu 

saja, yaitu karyawan yang sudah lama bekerja dan kinerjanya 

sangat baik. 

g) Pengaruh eksternal 

Pada PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas 

dan Transportasi hanya membuat laporan keuangan seperti laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi saja. Berdasarkan SAK yang sudah ada 

seharusnya unit membuat laporan keuangan: laporan realisasi anggaran, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

2. Aktivitas pengendalian 

a) Otorisasi yang tepat terhadap aktivitas & transaksi 

Pada PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko  unit Teater 

Pentas dan Transportasi setiap bagian sudah melakukan penandatanganan 

terlebih dahulu baik dokumen yang keluar maupun transaksi yang terjadi. 

Di perusahaan juga sudah menggunakan alat yang bernama time track 

yaitu alat absensi yang cara kerjanya menggunakan pemindahan retina 

mata. Tidak dengan cara manual sehingga karyawan tidak dapat 

melakukan kecurangan dalam presensi. 
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b) Pemisahan tugas 

Pada unit Teater Pentas dan Transportasi sudah ada pemisahan tugas 

jadi setiap karyawan sudah melakukan tugas sesuai dengan tanggungjawab 

pada jabatanya. Tapi masih ada karyawan yang merangkap tugas pada 

bagian layanan pengunjung. 

c) Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai 

Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai 

bisa membantu mengurangi kesalahan dalam setiap catatan yang dibuat 

perusahaan. Setiap bagian yang ada di unit Teater Pentas & Transportasi 

menggunakan nomor urut dan mengurutkan setiap dokumen maupun bukti 

transaksi berdasarkan urutan tanggal. Dengan cara ini maka dapat 

mempermudah cara pencarian dokumen yang telah lama disimpan. 

d) Penjagaan yang memadai terhadap aktiva dan catatan 

Pada unit Teater Pentas & Transportasi penjagaan terhadap aktiva dan 

catatan dilakukan oleh bagian keuangan. Semua data tersimpan pada 

laptop bagian keuangan dan yang bisa mengakses data tersebut hanya 

karyawan tertentu saja yaitu bagian keuangan. 

e) Pengecekan independen terhadap kinerja 

Pengecekan independen pada unit Teater Pentas & Transportasi salah 

satunya dilakukan dengan cara pencocokan catatan dengan jumlah aslinya. 

Contohnya, data inventaris perusahaan harus sama antara catatan dengan 

fisiknya. Contoh lain yaitu jumlah kas yang ada pada catatan harus sama 

dengan kas yang ada sebenarnya. 
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3. Perhitungan risiko 

Pada unit Teater Pentas & Transportasi belum mempertimbangkan 

perhitungan risiko dengan baik.Misalnya pada bagian operasional masih 

merangkap tugas dari menerima pesanan, membuat bukti transaksi, 

membuat laporan penjualan masih dilakukan oleh 1 karyawan 

saja.Sehingga hal ini dapat memicu terjadinya tindak kecurangan seperti 

bukti transaksi palsu, menaikkan harga dari yang sebenarnya. 

4. Informasi dan komunikasi 

Pada saat ada permintaan pengunjung untuk pentas tambahan biasanya 

bagian operasional mendiskusikan masalah jadwal pada bagian umum, 

apabila ada hari yang memungkinkan maka bagian umum akan 

membuatkan jadwal pentas tersebut. Kemudian pada proses pembutan 

laporan keuangan juga berdasarkan pada informasi dan komunikasi pada 

prosedur yang dibuat perusahaan. Untuk mempermudahkan dalam 

berkomunikasi perusahaan juga sudah menggunakan aplikasi ERP. 

5. Pemantauan kinerja 

Manajer selalu melakukan pemantauan kinerja pada setiap bagian yang 

ada di unit Teater Pentas & Transportasi, pemantauan dilakukan dengan 

cara mendatangi setiap bagian yang ada di unit tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu, dengan demikian dapat memicu karyawan supaya benar-

benar bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan.  
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3.2.3 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal PT. TWC Borobudur  

Prambanan & Ratu Boko 

 

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem pengendalian internal diatas, ada beberapa 

kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian internal PT. TWC Borobudur 

Prambanan & Ratu boko, yaitu : 

1) Dalam perusahaan masih terdapat Job Description yaitu pada kegiatan 

pelayanan pembelian tiket, yang meliputi melayani pembeli, pembuatan 

bukti transaksi, membuat laporan penjualan yang seharusnya dilakukan 

oleh 3 orang di perusahaan hanya dilakukan oleh 1 orang saja, sehingga 

hal tersebut sangat rentan sekali terhadap resiko penyelewangan hasil 

penjualan yang dapat merugikan perusahaan. 

2) Jam kerja karyawan. Jam operasional perusahaan yaitu dari jam 07.30-

15.30. Tapi dihari-hari saat ada pertunjukan pentas Sendratari Ramayana 

yaitu setiap hari Selasa,Kamis,Sabtu karyawan harus bekerja lagi dari jam 

15.00-22.00. Karyawan yang bekerja pada jam tambahan tersebut yaitu 

pada jam 15.00-22.00 dilakukan secara bergantian sesuai jadwal masing-

masing. Hal tersebut saat tidak efektif karena akan menyebabkan over time 

dan kelelahan pada karyawan. 

3) Perusahaan belum memaksimalkan perhitungan resiko apabila terjadi 

masalah seperti waktu jadwal pertunjukan bagaimana jika tiket yang 

terjual hanya beberapa saja, resiko seperti ini seharusnya ditangani dengan 

sebaik mungkin supaya tidak terjadi pengeluaran lebih besar daripada 

pendapatan. 
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4) Laporan keuangan yang dibuat perusahaan yaitu laporan posisi keuangan 

dan laporan laba rugi, sedangkan dalam ketentuan PSAK IFRS  

perusahaan seharusnya membuat laporan perubahan ekuitas, laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan tentang sistem pengendalian internal PT. TWC 

Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1) Sistem pengendalian internal pada PT. TWC Borobudur Prambanan & 

Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi masih kurang maksimal 

karena tidak semua unsur yang ada pada sistem pengendalian internal 

berjalan dengan semestinya. Contohnya pada unsur struktur 

organisasi, pada bagian seksi layanan pengunjung kegiatan melayani 

pembeli, membuat bukti transaksi, membuat laporan penjualan hanya 

dilakukan oleh 1 orang saja. Hal tersebut dapat memicu terjadinya 

penyelewengan hasil penjualan, pemalsuan bukti transaksi.  

2) Pada perusahaan juga terdapat kendala masalah waktu jam kerja pada 

saat adanya jadwal pentas sendratari ramayana, yang terjadi pada 

perusahaan yaitu over time yaitu berlakunya operasional jam kerja di 

malam hari oleh karyawan secara bergantian. Hal tersebut tidak 

efektif karena dapat mengakibatkan kelelahan karyawan karena jam
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operasional perusahaan yang benar dari jam 07.30-15.30 dan pada saat 

ada pentas Sendratari Ramayana mereka harus bekerja lagi pada 

malam hari yaitu dari jam 18.00-22.00. 

3) Dalam perhitungan risiko perusahaan juga belum melakukannya 

dengan maksimal karena masih ada beberapa pekerjaan yang masih 

dipegang oleh 1 orang saja yaitu dari kegiatan menerima pesanan, 

mencatat bukti transaksi dan membuat laporan penjualan. Hal tersebut 

sangat rentan sekali terhadap risiko penyelewengan hasil penjualan, 

pemalsuan bukti transaksi.  

4) PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko merupakan salah satu 

perusahaan BUMN, dengan begitu dalam pembuatan laporan 

keuangan perusahaan menganut ketentuan PSAK IFRS. Pembuatan 

laporan keuangan berdasarkan PSAK IFRS yaitu mencakup laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, 

laporan arus kas, belum laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan 

ketentuan tersebut maka laporan keuangan yang dibuat oleh 

berusahaan masih kurang lengkap, karena perusahaan hanya membuat 

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi saja 
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4.2 Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan mengenai sistem pengendalian internal PT. 

TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi, 

berikut ada beberapa saran yang dapat digunakan sebagai usulan untuk perbaikan 

perusahaan : 

1) Perlu penambahan karyawan untuk kegiatan menerima pesanan, 

membuat bukti transaksi dan membuat laporan penjualan supaya 

terhindar dari kesalahan yang tidak diinginkan. 

2) Perlu adanya karyawan khusus yang bekerja pada malam hari saat 

pentas Sendratari Ramayana selain karyawan yang sudah bekerja pada 

jam operasional 07.30-15.30, karena dengan begitu tidak akan terjadi 

over time untuk karyawan. 

3) Perusahaan harus lebih menekankan lagi mengenai peningkatan risiko 

karena itu sangat penting bagi perusahaan supaya terhindar dar hal 

yang tidak diinginkan, seperti kerugian pada perusahaan, 

peyelewengan hasil penjualan dan lain sebagainya. 

4) Perlu penambahan pembuatan laporan keuangan yaitu laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan.
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