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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

 

 

ACUHAN PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

 

NO Dua macam sistem 

pengendalian intern 

BUTIR-BUTIR PERTANYAAN RESPONDEN 

1. 

 

 

 

 

 

Sistem pengendalian 

akuntansi ( spak) 

 

Pencocokan fisik kekayaan dan 

pembukuan 

Pimpinan , 

Bendahara,teller 

Setiap  tanggungjawab penuh 

(bukti transaksi) 

Pimpinan 

,Bendahara,teller  

Pembuatan laporan keuangan Pimpinan , Bendahara  

Terdapat transaksi  Bendahara,teller 

Pengelolaan keuangan Pimpinan , Bendahara 

2. Sistem pengendalian 

administrasi  

(spad) 

 

Kesesuaian pelaksanaan SOP 

pada KSP Pamardi Utomo 

Pimpinan, Bendahara, 

staff 

Pemeriksaan rutin Pimpinan,Bendahara 

pengurus,staff,teller 

Pemberian pendidikan lanjut dan 

pelatihan karyawan 

 Pimpinan  

Seleksi calon pegawai Pimpinan  

Di bentuknya unit pengawas 

internal 

Pimpinan , bendahara  

Penetapan tanggungjawab Bendahara , staff 
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Pedoman Wawancara (Pimpinan KSP Pamardi Utomo) 

Nama Responden              : 

Jabatan  Responden :  

Waktu Wawancara : 

Tempat Wawancara :  

 

 Prosedur dan pencatatan berdasarkan ketentuan apa? 

 Proses  transaksi keuangan yang ada apa saja yang ada di KSP Pamardi Utomo? 

 Siapa yang menandatangani bukti dari transaksi keuangan yang ada? 

 Siapa yang mencatat transaksi keuangan? 

 Siapa yang memengang uang kas setiap hari? 

 Siapa yang menyimpan bukti transaksi? 

 Mengenai tanggungjawab masing-masing atas job disk? 

 Apakah dalam bukti transaksi terdapat nomornya? Bila ada bagaiman penomorannya? 

 Adakah pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh audit/pengawas internal? Bila ada, kapan 

dilaksanakannya? 

 Kapan pemeriksaan keuangan rutin dilaksanakan? 

 Adakah pencocokan fisik kekayaan dengan pembukuan? Bila ada kapan dilaksanakannya? 

 Apakah di Koperasi ada perputaran jabatan? Bila ada bagaimana pelaksanakannya? 

 Berapa waktu cuti yang diberikan untuk setiap pegawainya?  

 Apakah semua pegawai mengambil semua waktu cutinya? 

 Adakah unit pengawasan internal di KSP Pamardi? Bila ada, bagaimana pengawasannya? 

 Bagaimana perekrutan pengawai di KSP Pamardi Utomo(job disk dan job spesifikasi) 

 

 

 

Pedoman Wawancara (Bendahara KSP Pamardi Utomo) 

Nama Responden  :  

Jabatan  Responden :  

Waktu Wawancara : 

Tempat Wawancara :  

 

 Prosedur dan pencatatan berdasarkan ketentuan apa? 

 Proses  transaksi keuangan yang ada apa saja yang ada di KSP Pamardi Utomo? 

 Siapa yang menandatangani bukti dari transaksi keuangan yang ada? 

 Siapa yang mencatat transaksi keuangan? 

 Siapa yang memengang uang kas setiap hari? 

 Siapa yang menyimpan bukti transaksi? 

 Mengenai tanggungjawab masing-masing atas job disk? 

 Apakah dalam bukti transaksi terdapat nomornya? Bila ada bagaiman penomorannya? 

 Adakah pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh audit/pengawas internal? Bila ada, kapan 

dilaksanakannya? 

 Kapan pemeriksaan keuangan rutin dilaksanakan? 

 Adakah pencocokan fisik kekayaan dengan pembukuan? Bila ada kapan dilaksanakannya? 
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Pedoman Wawancara (staff KSP Pamardi Utomo) 

Nama Responden  :  

Jabatan  Responden :   

Waktu Wawancara : 

Tempat Wawancara :  

 

 

 Prosedur dan pencatatan berdasarkan ketentuan apa? 

 Proses  transaksi keuangan yang ada apa saja yang ada di KSP Pamardi Utomo? 

 Siapa yang menandatangani bukti dari transaksi keuangan yang ada? 

 Siapa yang mencatat transaksi keuangan? 

 Siapa yang memengang uang kas setiap hari? 

 Siapa yang menyimpan bukti transaksi? 

 Mengenai tanggungjawab masing-masing atas job disk? 

 Apakah dalam bukti transaksi terdapat nomornya? Bila ada bagaiman penomorannya? 

 Adakah pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh audit/pengawas internal? Bila ada, kapan 

dilaksanakannya? 

 Kapan pemeriksaan keuangan rutin dilaksanakan? 

 Adakah pencocokan fisik kekayaan dengan pembukuan? Bila ada kapan dilaksanakannya? 
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Lampiran 2 Data Collection 

 
DATA COLLECTION 

 

HASIL WAWANCARA  

 

Nama Responden : Nor Rohmat 

Jabatan   : Pimpinan  

Waktu Wawancara : 25 juni 2014 

Tempat Wawancara : KSP Pamardi Utomo 

 

  Karyawan di koperasi agar mengetahui lebih jelasnya mengenai peranya gimana pak ? Ya 

tentunya kita pastinya  SOP sangat membantu agar karyawan mengetahui lebih jelas 

perannya, untuk mempertegas wewenang dan tangung jawab. 

 Proses Transaksi keuangan apa saja pak yang ada di KSP Pamardi Utomo? Yang pasti sumber 

penerimaan dan pengeluaran. Jadi seperti pendanaan awal diberi oleh kantor pusat. Dana 

masukan tersebut  dikelola,disini melayani simpanan dan pinjaman dari pengelolaan ini 

mendapatkan hasil. Dari  pengeluarannya lebih kepada untuk membiaya kebutuhan koperasi.  

 Dari kedua bukti transaksinya siapa saja yang berwenang atas bukti transaksi. Kalau bukti 

transasksi ya itu kwitansi, bukti perintah pembayaran dan penerimaan kas. Format pembuatan 

bukti transaksi semua dari kantor pusat(sesuai kepentingan.) 

 Siapa pak yang menandatangani bukti? Untuk buktinya,  saya sebagai kepala unit,  Bendahara 

Pengurus 

 Yang mencatat bukti transaksi siapa pak? kalau disini yang mencatat ada bagiannya tersendiri, 

jadi lebih ke staff . lebih ke bagian-bagian keuangan. 

 Kalau yang memengang uang siapa pak? bendahara, bisa menanyakan ke bagian bendahara. 

 Yang menyimpan bukti siapa pak? Sama bendahara juga, jadi untuk operasionalnya lebih ke 

staff  

 Tangungjawab yang mencatat bukti, memengang uang dan menyimpan bukti bagaimana pak? 

Itu tergantung tugasnya masing-masing mbak. 

 Apakah dalam bukti terdapat penomorannya pak? Bila ada bagaimana penomorannya pak? Ya 

kita memberikan nomor urut tapi belum tercetak, karena disini pelaksanaanya  masih manual. 

Memang ada komputer tetapi belum ada programnya. Walaupun ada yang mengunakan 

kompuer tetapi masih sepotong-sepotong, seperti itu kan masih di anggap manual.  

 Kapan dilaksanakan pemeriksaan keuangan rutin Pak? Pemerikasaan keuangan dilakukan 

setiap hari dilakukan via online Sedangkan pemeriksaan didatangkan langsung ke kantor pusat 

setelah ada penyimpangan penyimpangan yang ada dalam laporan.setiap setahun sekali 

penentuan waktu tidak jelas 

 Adakah pemeriksaan mendadak pak disini? Bila ada kira-kira berapa jangka waktu 

pelaksanaannya? Belum pernah  pasti ada pemberitahuan dari kantor pusat. 

 Adakah pencocoka fisik kekayaan dengan pembukuan pak?bila ada kapan dilaksanankan? 

Selama ini kalau pencocokan lebih kepada kas, dimana pencocokannya lebih pada kas yang 

ditangan dengan saldo bank. Karenakan kebanyakan kasnya ada ditabungan. 

 Apakah di Koperasi ada perputaran jabatan, pak? Bila ada bagaimana pelaksanakannya? 

Perputaran jabatan dilakukan pasti ada dilakukan bisa ada pemindahan karyawan atau pada 

kantor unit lain dibutuhkan karyawan. Bila di dalam kantor ada karywan yang cuti. Karyawan 

lain bisa pindah jabatan 

 Berapa waktu yang diberikan untuk cuti bagi pengawai? Ada sebagai karyawan diberi hak, 

mengenai cutinya, diberikan 12 hari dan ditambah cuti bersama 

 Pemberian prestasi kepada karyawan ada saat , sudah mendapatkan target yang ada ketentuan 

 Adakah unit pengawasan internal di Koperasi? Bila ada, bagaimana pengawasannya?Kalau 

disini ada pengawas, dimana pengawas dapat dikatakan pengawas internal dan pengawas 

eksternal.dikatakan  pengawas  eksternal itukan karena pengawas tidak melakukan 
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penyusunan keuangan secara langsung, jadi dikatakan pihak luar. Tapi dia juga menjadi 

bagian dari koperasi, jadi pengawas juga dapat dikatakan internal.   

 Bagaimana perekrutan pengawai di koperasi? Seleksi pegawai dilaksanakan oleh kantor pusat 

di sini hanya melaksanakan pasti kantor pusat sudah mempunyai criteria yang dibutuhkan,  

Dan  pelatihan untuk meningkatkan kinerja pengawai? Bila ada, apa? Pelatihan pada pegawai 

kita kaitkan dengan pelatihan-pelatihan yg dilakukan oleh  kantor pusat. 

 

 

 

DATA COLLECTION 

 

HASIL WAWANCARA  

 

Nama Responden  : Dwi marganiswati 

Jabatan    : bendahara  

Waktu Wawancara :  21 juni 2014 

Tempat Wawancara : KSP Pamardi Utomo 

 

 Pada karyawan job disknya sudah ada ya mbk? Ya mbak , di sini kan pasti sudah ada SOP 

yang mendukung kegiatan kami agar jelas. Dari wewenag maupun tanggungjawabnya. 

 Proses Transaksi keuangan apa saja mbak yang ada di KSP Pamardi Utomo? Transaksi di sini 

ada 2 transaksi pengeluaran dan penerimaan kas , dana  awal diberi oleh kantor pusat. Dana 

masukan tersebut  dikelola,disini melayani simpanan dan pinjaman dari pengelolaan ini 

mendapatkan hasil. Dari  pengeluarannya lebih kepada untuk membiaya kebutuhan koperasi, 

bisa setoran wajib. Biaya gaji karyawan, bayar kebuthan kantor. Penerimaan kas dapat 

diperoleh dari pendapatan admin,modal dari pusat.hasil dari pengelolaan uang, 

 Dari kedua bukti transaksinya siapa saja yang berwenang atas bukti transaksi. Kalau bukti 

transasksi ya itu kwitansi, bukti perintah pembayaran dan penerimaan kas. Format pembuatan 

bukti transaksi semua dari kantor pusat(sesuai kepentingan ) 

 Siapa mbak yang menandatangani bukti? Untuk buktinya,  untuk itu saya sebagai bendahara 

dan pimpinan yang berhak dalam penendatangan penandatangan ,bila uang diterima atau 

dikeluarkan tidak melampaui batas maka yang tanda tangan saya saja tidak apa. 

 Yang mencatat bukti transaksi siapa mbak?  Semua bukti transaksi yang mencatat ada 

bagiannya tersendiri, jadi lebih job disk masing masing. Sesuai dengan kebutuhan pencatatan 

 Kalau yang memengang uang siapa ? ya tentu saya, mbak . saya sebagai bendahara yang 

memegang uang untuk kebutuhan setiap hari. Biaya jaga jaga. 

 Yang menyimpan bukti siapa? Sama  saya menyimpan bukti dari pengeluaran dan 

penerimaan, jadi untuk staaf lain juga sama sesuai job disk nya maka akan menyimpan. 

 Tangungjawab yang mencatat bukti, memengang uang dan menyimpan bukti bagaimana  

mbak? Itu tergantung tugasnya masing-masing mbak 

 Apakah dalam bukti terdapat penomorannya mbak? Bila ada bagaimana penomorannya 

mbak? Ya kita memberikan nomor urut tapi belum tercetak, karena disini pelaksanaanya  

masih manual. Memang ada komputer tetapi belum ada programnya. Walaupun ada yang 

mengunakan kompuer tetapi masih sepotong-sepotong, seperti itu kan masih di anggap 

manual.  

 Kapan dilaksanakan pemeriksaan keuangan rutin Pak? Pemerikasaan keuangan dilakukan 

setiap hari dilakukan via online Sedangkan pemeriksaan didatangkan langsung ke kantor pusat 

setelah ada penyimpangan penyimpangan yang ada dalam laporan.setiap setahun sekali 

penentuan waktu tidak jelas 

 Adakah pemeriksaan mendadak pak disini? Bila ada kira-kira berapa jangka waktu 

pelaksanaannya? Belum pernah  pasti ada pemberitahuan dari kantor pusat. 

 Adakah pencocokan  dari asset yang ada dengan  pembukuan mbak?bila ada kapan 

dilaksanankan?kalau pencocokan fisik pasti lebih sering dilakukan kantor pusat, disini 

pencocokannya lebih pada kas yang ditangan dengan saldo bank. Karenakan kebanyakan 

kasnya ada ditabungan. 
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 Adakah unit pengawasan internal di Koperasi? Bila ada, bagaimana pengawasannya?Kalau 

disini ada pengawas, dimana pengawas dapat dikatakan pengawas internal dan pengawas 

eksternal.dikatakan  pengawas  eksternal itukan karena pengawas tidak melakukan 

penyusunan keuangan secara langsung, jadi dikatakan pihak luar. Tapi dia juga menjadi 

bagian dari koperasi, jadi pengawas juga dapat dikatakan internal.   

 

 

 

DATA COLLECTION 

 

HASIL WAWANCARA  

 

Nama Responden  : Anik sriyana 

Jabatan    :  staff 

Waktu Wawancara :  21 juni 2014 

Tempat Wawancara : KSP Pamardi Utomo 

 

 Prosedur dan pencatatan berdasarkan ketentuan apa mbak? Ya prosedur sesuai format nya 

yang sudah berlaku mbak,ya disini menjalankan tugas saja sesuai ketentuan. 

 Proses Transaksi keuangan apa saja mbak yang ada di KSP Pamardi Utomo? pengeluaran dan 

penerimaan kas  dan transaksi dalam pelayanan simpanan dan pinjaman  

 Dari kedua bukti transaksinya siapa saja yang berwenang atas bukti transaksi. Kalau bukti 

transasksi ya itu kwitansi, bukti . semua mbak yang berkaitan dengan transaski kalau saya 

lebih setoran dan penarikam 

 Siapa mbak yang menandatangani bukti? Untuk buktinya,   untuk bukti transaksi semua punya 

wewenang atas tandatangan apa bila itu diperlukan. 

 Yang mencatat bukti transaksi siapa ?  ya bukti transaksi yang mencatat ada bagiannya 

tersendiri, jadi lebih job disk masing masing. Sesuai dengan kebutuhan pencatatan 

 Kalau yang memengang uang siapa ? ya  bendahara mbak, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut 

pada bagian bendahara. 

 Yang menyimpan bukti siapa? Semua akan menyimpan bukti mbak sesuai job disk nya. 

 Tangungjawab yang mencatat bukti, memengang uang dan menyimpan bukti bagaimana  

mbak? Itu tergantung tugasnya masing-masing mbak 

 Apakah dalam bukti terdapat penomorannya mbak? Bila ada bagaimana penomorannya 

mbak? Ya kita memberikan nomor urut tapi belum tercetak, karena disini pelaksanaanya  

masih manual. Memang ada komputer tetapi belum ada programnya. Walaupun ada yang 

mengunakan kompuer tetapi masih sepotong-sepotong, seperti itu kan masih di anggap 

manual.  

 Kapan dilaksanakan pemeriksaan keuangan rutin mbak? Pemerikasaan tentunya ada mbak ,. 

Kalau saya tau pemeriksaan dari via online Karena setiap hari kami mengirim laporan 

keuangan yang ada. 

 Adakah pemeriksaan mendadak pak disini? Bila ada kira-kira berapa jangka waktu 

pelaksanaannya? Dalam setahun sekali pihak kantor pusat ada pemerikaan biasanya diberitahu 

oleh  kantor pusat. 

 Adakah pencocokan fisik kekayaan dengan pembukuan mbak?bila ada kapan 

dilaksanankan?ada mbak pasti lebih sering dilakukan kantor pusat, disini pencocokannya 

lebih pada kas yang ditangan dengan saldo bank. Karenakan kebanyakan kasnya ada 

ditabungan. 

 Adakah unit pengawasan internal di Koperasi? Bila ada, bagaimana pengawasannya? 

Pengawasan pasti ada mbak, dimana pengawas dapat dikatakan pengawas internal dan 

pengawas eksternal pimpinan  kita bisa dikatakan pengawas internal..dikatakan  pengawas  

eksternal itukan karena pengawas tidak melakukan penyusunan keuangan secara langsung, 

jadi dikatakan pihak luar. Tapi dia juga menjadi bagian dari koperasi, jadi pengawas juga 

dapat dikatakan intern 
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Lampiran 3 Data Reduksi. 

Hasil wawancara Dua macam SPI 
Adanya SOP  –  ( Pimpinan,bendahara dan staff )  
Adanya SOP agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi 

tiap posisi dalam organisasi, pengamanan harta dari 

malapraktek atau kesalahan administrasi lainnya.  Dan 

memperjelas alur tugas , wewenang dan tanggung jawab . 

Spad, 

Transaksi keuangan ( pimpinan, bendahara dan staff)  
Proses transaksi keuangan ada 2 , penerimaan kas dan 

pengeluaran kas. 
Spak 

Bukti transaksi  
Pimpinan – bukti transaksi format pembuatan dari kantor 

pusat. 

Bendahara – bukti transaksi dibuat apabila ada suatu 

transaksi, kalau saya biasanya di penerimaan dan 

pengeluaran. 

Staff – bukti transaksi tentunya semua membuat bukti saya 

dalam penarikan maupun setoran uang. 

Spak 

Penyimpanan bukti    
Pimpinan –  saya disini sebagai pengawas terhadap 

karyawan. 

Bendahara –penyimpanan bukti saya biasanya penerimaan 

maupun pengeluaran 

Staff -penyimanan bukti setoran dan bukti penarikan 

Spak 

Penandantangan bukti  
Pimpinan – bila uang diterima atau dikeluarkan nilai nominal 

besar saya ikut tnda tangan 

Bendahara—penandatangan setiap transaksi yangada 

staff – penandatangan di setoran dan penarikan 

Spak 

Pencatatan bukti ( bendahara, staff) 

Pencatatan bukti ini dilakukan setiap transaksi dan sesuai job 

disk. 

Spak 

Pengawasan internal ( pimpinan, bendahara dan staff) 

Pengawsan dilakukan setiap hari ditunjukan laporan 

keuangan , bila pengawasan datangkan dari kantor pust 

setiap setahun sekali. 

Spad 

Penomoran bukti transaksi ( bendahara, staff) 

Dalam penomoran memberikan  nomor urut sesuai.tapi 

belum tercetak secara computer. 

Spak 

Peputaran jabatan ( pimpinan, bendahara dan staff)  
Perputaran jabatan  dilakukan, bila ada yang dibutuhkan di 

kantor unit lain , atau terjadi kekosongan jabtan 
spad 

Pencutian karyawan( pimpinan)  
Cuti karyawan berhak mendapatkannya  

Pada 12 hari dan ditambah cuti bersama 
spad 

Pemberian prestasi 

Pemberian prestasi diberikan kepada karyawan yang 

melaksankan tugas sesuai target 

spad 

Kesesuaian harta( pimpinan, bendahara dan staff)  
  Pencocokan dilakukan pada kantor pusat dan pada kantor 

unit yang pasti kesesuaian laporan keuangan 
spak 
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Lampiran 4 Data Display 

DATA DISPLAY 

 
 

 

 

 

 

KSP 

PAMARDI 

UTOMO 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Progam pelatihan 

karyawan 

Bukti Transaksi 

Transaksi keuangan 

Formulir bernomor 

Keseuaian harta &    

pembukuan 

penandatangan  bukti 

laporan keuangan 

SPAK 

Perputaran jabatan 

Pemberian prestasi 

Keharusan 

mengambil cuti 

Pengawasan internal 

 SPAD 

Fungsi operasional 
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MAKNA DARI DATA DISPLAY 

 

Sistem Pengendalian Akuntansi 

Komponen dari 

spak 

Keterangan Display Makna 

Fungi 

operasional(harus 

sesuai  dengan 

tanggungjawab 

dalam suatu 

transaksi)untuk itu 

ada pengawasan 

lebih lanjut dan 

tidak boleh 

diberitanggungjawab 

penuh. 

Dana awal dari kantor pusat, uang yang dibawa 

oleh bendahara sekaligus mencatat setiap 

transaksi serta pembukuan. 

 

*pengelolaan keuangan dari pusat, dikelola oleh 

bendahara.mulai dari 

transaksi,pencatatan,penyimpanan bukti 

transaksi. Tidak sepenuhnya di lepas oleh 

pimpinan. 

Aliran sumber 

dana di KSP 

Pamardi Utomo 

ada 2, dengan 

perincian sbb: 

1. Sumber dana 

dari dana kantor 

pusat. 

 Dalam bentuk 

uang - telah ada 

pemisahan fungsi 

operasi dan 

penyimpanan dari  

fungsi akuntansi. 

 

 

 

 

2.Dana pengelolan 

jasa keuangan 

dalam manajemen 

sudah  ada 

pemisahan dari 

fungsi akuntansi 

Dalam 

pengelolaan ada 

dua transaksi 

keuangan: 

a. Penerimaan kas 

- telah ada 

pemisahan 

fungsi operasi 

dan 

penyimpanan 

dari  fungsi 

akuntansi 

b. Pengeluaran  kas 

- telah ada 

pemisahan fungsi 

operasi dan 

penyimpanan dari  

fungsi akuntansi 

Transaksi keuangan Transaksi penerimaan kas 

Wewenang pihak pihak yang terkait atas 

transaksi yang memisahkan tanggungjawab 

fungsional secara tegas 

 

Sudah ada 

pemisahan fungsi 

operasi dan fungsi 

akuntansi 

Transaksi pengeluaraan kas 

Wewenang pihak pihak yang terkait atas 

transaksi yang memisahkan tanggungjawab 

Sudah ada 

pemisahan fungsi 

operasi dan fungsi 
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fungsional secara tegas akuntansi 

Bukti transaksi 

 

Bukti transaksi ada 4, pengeluaran kas ,slip 

penerimaan kas, (slip penarikan  dan slip 

setoran)yang rangkap 3. 

Bukti transaksi 

yang adalah 

kwitansi, surat 

perintah 

pembayaran, surat 

perintah 

penerimaan, dan 

tanda terima. 

Masing-masing 

bukti ada yang 

berwenang untuk 

menyetujuinya, 

sebagai upaya 

memberikan 

perlindungan 

terhadap adanya 

bukti transaksi 

yang ada. 

Bukti pengeluaran kas adalah pengajuan dari 

bendahara diotorisasi oleh pimpinan dan 

Sedangkan bukti penerimaan kas  adalah tanda 

bukti penerimaan kas di terima oleh bendahara 

yang diawasi pimpinan 

Penandatangan bukti 

transaksi 

Bukti transaksi di tanda tangani oleh pihak 

yang berkaitan yang mengeluarkan tanda bukti. 

Bukti transaksi 

yang ada, 

wewenang dan 

tanggung jawab 

pihak yang 

bersangkutan 

Pengunaan formulir 

bernomor urut 

tercetak 

Penomoran bukti ada di bagian Pembuku 

dimana bukti yang diberinomor adalah 

kwitansi, surat perintah pengeluaran dan  surat  

penerimaan. 

Belum ada bukti 

transasi dengan 

penomoran yang 

telah 

terkomputerisasi 

sebagai upaya 

untuk memberikan 

perlindungan 

terhadap bukti 

transaksi yang 

akan dikeluarkan 

dan akan disetujui 

oeh pihak yang 

bersangkutan 

Penomoran bukti belum terkomputerisasi atau 

masih manual belum tercetak 

Laporan keuangan Laporan keuangan dikelola dan dilaksanakan 

oleh pimpinan dan bendahara. 

Sudah ada 

pemisahan fungsi 

operasi dan fungsi 

akuntansi, 

wewenang yang 

dan 

tanggungjawab 

upaya 

pengamanan harta 

Kesesuaian harta 

dan pembukuan 

Kesuaian harta dengan pembukuan yang 

dilaksanakan adalah pencocokan saldo kas 

dicatatan dengan saldo kas ditangan dan di bank 

Kesesuaian asset 

adalah 

mencocokan saldo 

yang dicatat 

dengan 

semuannya. 
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Pencocokan ini 

tidak hanya pada 

kas saja, namun 

juga pada aktiva 

dan pasiva yang 

lain 

 

Sistem pengendalian administrasi 

Komponen dari spad Keterangan display  Makna  

Perputaran jabatan (job 

rotation) 

Perputaran jabatan pada 

karyawan mempunyai  

ketika ada karyawan yang 

keluar, cuti, dan diperbantukan 

di unit lain untuk mengisi 

kekosongan, dengan 

pertimbangan kemampuannya. 

Perputaran Jabatan telah 

dilaksanakan di koperasi 

walaupun belum rutin dan 

tidak semua karyawan 

melaksanakannya 

Pemberian prestasi Pemberian prestasi pada 

karyawan yang melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik dan 

dapat melebihi target. 

Prestasi  yang dilakukan di 

koperasi sudah baik mengenai 

karyawan yang loyalitas 

sudah nampak 

Keharusan cuti  Pengambilan cuti bagi karyawan 

yang berhak. 

- Waktu cuti yang diberikan 

untuk karyawan adalah 12 hari 

ditambah cuti bersama. 

-Tidak akan ada kompensasi 

untuk karyawan yang tidak 

mengambilnya dan tidak dapat 

diakumulasikan ketahun 

berikutnya 

- Ada yang tidak mengambil cuti 

Waktu cuti wajib diambil 

karena cuti adalah salah satu 

hak dari karyawan. Namun di 

koperasi masih ada yang 

belum memanfaatkan haknya 

untuk sejenak beristirahat dari 

masa dunia kerjannya. 

Pengawasan internal 

(surprised audit) 

Pemeriksaan keuangan 

mencakup pemerikasaan rutin 

yang dilaksanakan oleh 

Bendahara,staff lain dan 

Pengawas. 

Pemeriksaan dilakukan via 

online. 

Didatangkan langsung dari 

kantor pusat. 

Pemeriksaan mendadak 

belum dilaksanakan sampai 

sekarang. pasti ada 

pemberitahuan terlebih 

dahulu. 

Program pelatihan Seleksi calon karyawan 

berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh pekerjaannya. 

- Dalam melaksanakan seleksi 

karyawan,   dilakukan kantor 

pusat. Pada dasarnya 

persyaratannya sama dengan 

yang lain, seperti  Ijasah, IPK, 

tes kesehatan, dll. 

Perekrutan  dan pelatihan sudah 

dari kantor pusat jadi kantor unit 

sudah langsung 

mengaplikasikan. 

Seleksi karyawan 

dilaksanakan oleh Pengurus. 

Yang mencakup seleksi 

administrastif, tes tertulis dan 

wawancara., tidak terdapat 

seleksi karyawan dalam 

perekrutan nya dan 

mempertimbangkan 

kemampuan, kapabilitas, 

waktu luang untuk bekerja. 
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