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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat beriringan dengan semakin 

berkembangnya sumber daya manusia, akan membawa dampak yang besar dan 

luas terhadap perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini melanda pula pada 

setiap badan usaha, sehingga perubahan teknologi yang terjadi dapat mengubah 

struktur kehidupan dan operasi setiap badan usaha.  

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, akan mengakibatkan 

persaingan yang semakin pesat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya 

kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh menajemen perusahaan. Oleh 

karna itu manajemen perusahan memerlukan adanya pembagian tugas dan 

wewenang melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Dengan 

semakin besar dan luasnya aktifitas perusahaan maka semakin luas pula 

pendelegasian wewenang tersebut. 

Dengan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada 

sebuah perusahaan salah satu kesulitan yang mungkin akan dihadapi manajemen 

adalah melakukan pengendalian. Oleh karena itu menajemen memerlukan suatu 

alat agar dapat mengendalikan jalannya operasi perusahaan, alat tersebut adalah 

pengendalian internal  

Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dapat 

menunjang pelaksanaan operasional  perusahaan, pengendalian internal 

merupakan hasil rancangan manajemen  dengan tujuan untuk menjaga harta 

perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen.  

Pengendalian internal yang memadai diperlukan oleh perusahaan baik 

yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun industri. Pada perusahaan industri, 

kegiatan operasi perusahaan yang perlu mendapatkan pengendalian ialah kegiatan 

untuk menambah nilai guna dari suatu barang yaitu dengan cara mengubah bahan 
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baku menjadi barang jadi (kegiatan proses produksi). Pengendalian produksi akan 

menyangkut beberapa masalah tentang perencanaan dan pengawasan dari 

produksi perusahaan seperti perencanaan tentang  produk yang dihasilkan, desain 

produk dan standar yang digunakan baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Disamping itu perencanaan dan pengawasan produksi berhubungan dengan proses 

produksi dan jadwal produksi. Adapun beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian  dalam pengendalian produksi adalah perencanaan produksi, penentuan 

skedul produksi, pemberian perintah kerja dalam pelaksanaan produksi serta 

evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan produksi. Dengan adanya 

pengendalian terhadap kegiatan proses produksi maka diharapkan produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. 

Akibat adanya perubahan lingkungan yang dapat berpengaruh dalam  

pengendalian internal maka pengendalian internal yang diterapkan dalam 

perusahaan cendrung berubah. Oleh karena itu pengendalian yang diterapkan 

dalam perusahaan harus selalu ditinjau secara kontinyu dan terus menerus agar 

pengendalian internal tetap terjaga keandalannya. Adapun bagian yang melakukan 

penilaian secara terus menerus terhadap pengendalian internal ialah audit internal. 

Dengan demikian kegiatan operasional perusahaan diharapkan bisa berjalan lebih 

efisien dan efektif. 

Audit internal adalah penilaian yang bebas yang terdapat dalam 

perusahaan yang dilakukan dengan mengaudit akuntansi keuangan dan kegiatan 

operasional serta memberi jasa kepada manajemen. Hal ini dapat dilihat dari 

fungsi audit internal yang ditetapkan dalam satuan usaha yaitu untuk memeriksa 

dan mengevaluasi kecukupan serta keefektifan kebijakan dan prosedur struktur 

pengendalian internal. Selain itu audit internal diperlukan karena membantu 

semua anggota manajemen dalm melaksanakan tanggung jawab mereka melalui 

analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai 

kegiatan produksi  
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas 

bagaimana pelaksanaan audit internal dalam suatu perusahaan guna melaksanakan 

efisiensi dan efektifitas pengendalian produksi. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul sebagai berikut: 

“Hubungan Audit Internal dengan Peningkatan Efektif itas 

Pengendalian Proses produksi ( Study kasus)” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemikiran bahwa audit internal perlu dilaksanakan agar 

pengendalian internal produksi dapat berjalan dengan efisien dan efektif maka 

masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah audit internal telah dilaksanakan secara memadai dalam proses 

produksi (PT. BINTANG AGUNG)  

2. Apakah pengendalian internal proses produksi PT. BINTANG AGUNG telah 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien  

3. Bagaimana hubungan audit internal proses produksi dengan efektifitas 

pengendalian internal proses produksi  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Strata-1 (S-1) 

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal dalam proses produksi 

(PT. BINTANG AGUNG) telah dilaksanakan secara memadai. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian internal proses produksi 

pada PT. BINTANG AGUNG telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

3. untuk mengetahui hubungan audit internal proses produksi dengan efektifitas 

pengendalian internal proses produksi pada PT. BINTANG AGUNG. 
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1.4 Kegunaan Hasil Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai pengalaman untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan 

praktik yang sebenarnya tentang audit internal dan pengendalian internal 

proses produksi, selain itu untuk memenuhi syarat dalam memenpuh ujian 

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat 

bagi pihak manajemen perusahaan yaitu untuk memberikan gambaran 

mengenai peranan audit internal sebagai alat bantu manajemen dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi, sehingga dapat 

dijadikan bahan masukan yang berarti bagi perusahaan dalam menjalankan 

proses produksinya, serta sebagai gambaran tentang pentingnya peranan audit 

internal proses produksi dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan 

aktivitas manajemen dalam mencapai efisiensi dan efektifitas proses produksi. 

3. Bagi pembaca lainnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas mengenai 

judul yang diteliti. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Persaingan antara perusahaan sejenis merupakan faktor yang tidak dapat 

dihindarkan lagi oleh perusahaan. Namun demikian tidaklah berarti bahwa 

bangkrutnya suatu perusahaan disebabkan hanya karena adanya persaingan, tetapi 

yang paling besar pengaruhnya adalah faktor internal perusahaan. Untuk 

mengatasi hal ini, maka pimpinan dalam batas-batas tertentu akan mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan. Pendelegasian wewenang itu harus diikuti 

pengawasan agar wewenang yang telah diberikan tidak disalahgunakan. 

Pendelegasian wewenang itu membutuhkan seperangkat kebijakan dan prosedur 

yang memadai untuk menjamin terselenggaranya operasi perusahaan secara 
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efektif dan efisien serta mengurangi kesalahan, penyimpangan, ataupun 

kecurangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. 

Efektivitas proses produksi merupakan faktor utama dalam sektor industri 

mengenai pengertian efektivitas ini menurut Anthony (1984:12).  

 

“Effectivenesss, we mean accomplishment of hiss well an organization unit 

does it’s job of producing on output of producer intended or expected 

result”. 

 

Maksud dari penyelesaian diatas yaitu efektivitas merupakan pencapaian 

suatu hasil yang diinginkan. Proses produksi yang efektif dalam suatu perusahaan 

merupakan hal-hal yang paling penting yang harus diusahakan secara terus-

menerus karena dalam proses produksi terpusat sebagian besar aktivitas 

perusahaan. Dengan demikian maka proses produksi harus direncanakan dan 

dikendalikan dengan efektif 

Suatu rencana produksi yang efektif harus didasarkan pada anggaran 

pemasaran atau penjualan, sehingga jumlah yang akan diproduksi akan dapat 

diramalkan dengan baik. Dalam suatu produksi harus diketahui tentang kebutuhan 

bahan baku, jumlah dan kualitas tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas pabrik. Selain 

itu masalah produksi ini tidak terlepas masalah pembiayaan, penambahan modal 

kerja, maupun penelitian pengembangan suatu produksi. Hal ini menimbulkan 

masalah bagaimana menciptakan kordinasi yang efektif pada setiap aktivitas di 

bagian produksi dan aktivitas lain dalam perusahaan. 

Untuk mengatasi hal tersebut manajemen harus senantiasa dapat 

mengendalikan operasi perusahaan secara efisien dan efektif. Untuk itu pihak 

manajemen membutuhkan suatu alat yang dapat menghasilkan informasi dan data 

akutansi mengenai operasi perusahaan yang relevan, tepat waktu, dan dapat 

dipercaya. Alat tersebut adalah pengendalian internal. 

 Sedangkan defenisi pengendalian internal menurut Coso yang dikutip oleh 

Boynton et al (1996:254) adalah sebagai berikut: 
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“Internal Control is a process, effected by an entity’s boards of director, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objective in the following 
categories : 
- Reliability of financial reporting 
- Effectiveness and efficiency of operations 
- Compliance with applicable law and regulations.” 

 

Definisi tersebut diartikan sebagai berikut: 

 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan orang lain yang dirancang untuk menyediakan 
keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan yang dikategorikan 
sebagai berikut : 
- Keandalan laporan keuangan 
- Operasi yang efektif dan efisien 
- Kepatuhan terhadap hakum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 
 
 
Tujuan dibentuknya struktur pengendalian internal dalam perusahaan 

adalah untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan 

seluruh prosedur dan metode yang menjadi unsur itu sendiri dan benar-benar 

sesuai. Agar struktur pengendalian internal dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

maka diperlukan adanya audit internal. 

Adapun tujuan audit internal adalah untuk membantu sesame anggota 

manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing 

secara efektif yaitu dengan jalan memberikan analisis, penilaian, saran, serta 

keterangan sehubungan dengan kegiatan yang diauditnya. Staf audit internal 

bertanggung jawab mereview dan menganalisis secara menyeluruh terhadap 

seluruh kegiatan produksi perusahaan, melakukan penaksiran, memberikan 

rekomendasi pada pihak manajemen. 

Audit internal berhubungan erat dengan pengendalian internal yang ada di 

perusahaan oleh internal bertanggung jawab melakukan review dan evaluasi 

apakah pengendalian internal yang berjalan masih cukup memungkinkan dalam 

mengatasi segala macam penyelewengan, pemborosan yang tidak sehat.  
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Mengenai tanggung jawab audit internal ini, standard for the professional 
practice of internal auditing, Brink and Witt (1982:16) menegaskan bahwa: 
 

“The member of organization assisted by internal auditing included those 
in management and the board of directors internal auditors we a 
responsibility to both providing them with information about the adequacy 
and effectiveness at the organization system of internal control and quality 
at perfoment.” 

  

Dengan kata lain tanggung jawab mengadakan dan melaksanakan 

pengendalian internal yang baik dan sehat berada pada pihak manajemen 

perusahaan yang bersangkutan. Jadi efektif tidaknya suatu audit internal 

dipengaruhi oleh kerjasama antara staf audit internal dengan pihak manajemen. 

Melalui audit internal, semua prosedur, metode atau cara-cara yang 

menjadi ukuran pengendalian internal akan dapat dijaga agar terlaksana dengan 

baik. Selain itu dengan adanya audit internal diharapkan para pelaksana yang 

menjalankan audit internal dapat diawasi, agar menampilkan prestasi yang paling 

memuaskan sehingga dapat menguntungkan perusahaan seperti yang 

dikemukakan diatas. Bagian audit internal dibentuk untuk membantu manajemen 

dalam mengefektifkan tanggung jawabnya, oleh karena itu bagian audit internal 

memerlukan dukungan manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu dapat 

diwujudkan dengan tindakan perbaikan dari pihak manajemen yang didasarkan 

atas laporan dari audit internal yang berisi temuan-temuan, saran-saran, serta 

rekomendasi. Dari hasil audit internal, diharapkan dapat dinilai semua aktifitas 

perusahaan juga dapat disajikan analisis yang objektif, penilaian dan komentar 

yang tepat sehingga dapat dijadikan suatu dasar bagi manajemen untuk 

mengambil keputusan. Dengan demikian pelaksanaan audit internal membantu 

manajemen dalam menilai dan mengawasi apakah pengendalian internal yang 

telah diterapkan betul-betul efisien dan efektif. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik 

suatu hipotesis yaitu: ”Terdapat hubungan yang positif antara audit internal 

proses produksi yang memadai dengan efektifitas pengendalian”. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan mengadakan 

survey ke perusahaan, dimana data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 

data skunder. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

a. Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi 

dari literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh 

di bangku kuliah maupun media masa lainnya. 

b. Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan data 

sekunder sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 

bahasan. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk memperoleh data 

primer. Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak 

yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. BINTANG AGUNG yang beralamat di 

Jl. Rumah Sakit 114 Ujung Berung Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai bulan 

Mei 2006  sampai dengan 19 Juli 2006. 


