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ABSTRAK 
 

Hubungan Pemeriksaan Intern dengan  
Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan 

(Survei pada PT. PINDAD (Persero) Bandung) 
 
 

Penjualan merupakan departemen yang sangat penting bagi 
perusahaan, karena dari aktivitas tersebut dapat dilihat apakah target 
yang ditetapkan  perusahaan dapat tercapai, sehingga perlu sekali adanya 
suatu sistem pengendalian guna mencegah timbulnya tindakan 
penyelewengan yang akan merugikan perusahaan. Hal ini dilakukan 
karena penjualan merupakan sumber penghasilan utama bagi perusahaan 
di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa yang akan 
datang.   
  Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pemeriksaan intern dengan pengendalian intern 
penjualan pada PT. PINDAD (Persero) Bandung. 
 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu merupakan 
metode yang dapat digunakan untuk mencegah suatu objek penelitian 
dengan cara membandingkan mengenai fakta, sifat serta objek penelitian 
dengan cara membandingkan mengenai fakta, sifat serta hubungan 
antara fenomena yang ada dengan teori-teori yang telah dipelajari. 
 Dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman, hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa ternyata terdapat korelasi positif 
hubungan pemeriksaan intern dengan efektivitas pengendalin intern 
penjualan yang diperoleh sebesar 0.957 atau 97,70%. Besarnya 
prosentasi koefisien determinasi yang menunjukan sebesar 91,58%, 
dengan tingkat signifikansi  = 5%, menjelaskan bahwa kontribusi 
pemeriksaan intern yang sangat kuat terhadap efektivitas pengendalian 
intern penjualan. Sisanya, yaitu hanya sebesar 8,42%, merupakan 
kontribusi dari faktor-faktor lain. Dari hasil penelitian penulis memberikan 
saran berdasarkan kelemahan yang ditemukan yaitu perlunya perhatian 
yang lebih oleh pihak manajemen terhadap penilaian dan penganalisaan 
risiko yang berkaitan dengan pemberian kredit limit kepada pelanggan, hal 
tersebut dilakukan untuk memperkecil penyalahgunaan dan penipuan. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Syalom, 

Terucap puji serta syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena 

atas limpahan kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

Penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan yang penulis 

miliki untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun manusia 

tidak luput dari kekurangan yang dimilkinya. Mengingat keterbatasan 

kemampuan, pengalaman, waktu, serta pengetahuan, penulis menyadari 

skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal penyajian maupun 

penggunaan bahasa. Oleh karena itu penulis dengan senang hati dan 

lapang dada akan menerima segala kritik dan saran yang menuju kepada 

perbaikan. 

Selama persiapan, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, 

penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan 

doa dari berbagai pihak yang begitu berharga dalam memotivasi penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan segala 

kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, hanya karena kuasa dan penyertaanNya-lah 

penulis dapat melewati masa perkuliahan, serta penulis masih diberi 

kesempatan dapat menyelesaikan penelitian. 

2. Mein Vater und Meine Mutter, yang telah setia membesarkan, 

memberikan perhatian, dukungan, doa, kasih sayang, kesabaran, dan 

bantuan yang begitu berharga baik materi maupun moril mulai saat 

kecil hingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Widyatama dan 

tidak lupa juga fuur Meine Groβmutter. 
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3. Meine Familie, fuur mein Bruder  Budy & kak Vena yang selalu sabar 

mengajarku dan mengingatkan untuk memberikan kebanggaan bagi 

orang tua. Meine Schwester Sri & lae Siburian yang selalu memantau 

walaupun kalian jauh di Parlilitan City (juga buat calon Keponakanku) 

Und  mein Bruder Robin yang tetap memberikan dukungan, “Viele 

dank fur ganze”. 

4. Bapak Eddy Winarso, S.E., M.Si.,Ak. selaku dosen pembimbing dan 

dosen yang penulis kagumi selama perkuliahan, yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah AK, M.S., Ak., selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung 

7. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 

8. Bapak Bachtiar Asikin S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 

9. Bapak R. Wedi Rusmawan K.S., S.E., selaku Sekretaris Program 

Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung 

10. Seluruh staf pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal ilmu yang berguna selama menempuh pendidikan 

di Universitas Widyatama. 

11. Seluruh staf administrasi, sekretariat Universitas Widyatama dan 

tak lupa untuk karyawan perpustakaan yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis. 

12. Bapak “Amangboru” T.Z.Sibarani, selaku karyawan Satuan 

Pengawas Intern (SPI) PT. Pindad yang telah memberikan data dan 

membimbing kepada penulis selama melakukan penelitian. Terima 

kasih atas waktu yang telah disempatkan 
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13. Mona Fransiska Hutagaol yang telah mendukung dan men”support” 

penulis baik disaat penulisan ini maupun pada saat penulis masih 

berkuliah. Selalu menghibur disaat sulit dan mengingatkan disaat 

santai sehingga dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan 

kekuatan untuk selalu membuat yang terbaik dan segera 

menyelesaikan pendidikan. Terima kasih telah mendewasakanku. 

14. Keluarga besar JKTK khususnya “Rumah Biru” (Donal, Nona 

Papu@, Frans, Trophy, Rini, Era und Resiana Samosir) und “Rumah 

hijau” (Ari”Topui”, Novita”Britney”, Ipit, lasma, Candra, bobby, und 

Viktor), Petrus, Dian cute und Debora. “Viele Dank fuur Ganze! Moga 

Persaudaraan kita ini akan s’lalu dan terus terjalin. Be The Stars.” 

15. Adik2ku Julius, Ely”si Ganteng”, Roy, Deborah und Reny, Berjuanglah 

di medan tempur masih panjang perjalanan kalian. 

16. Sahabat Collega Rico, Musa, Jimmy, Roy, Tommy Gun, Bob john, 

Alex, Dimas, Dody, Taufik, Dewa, Hendro dan koleha ’99 yang tak 

dapat penulis sebutkan satu demi satu makasih atas kesolidan yang 

telah kita jalin bersama mulai dari kuliah sampai dengan sekarang. 

Tak akan kulupakan suka duka yang kita alami bersama-sama selama 

kuliah di kampus tercinta ini. Perjuangan kita belum selesai sampai 

disini !!! 

17. Pihak-pihak lain yang mungkin tidak tersebut namanya oleh 

karenanya penulis mohon maaf  yang sebesarnya. 

 Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap 

semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya untuk membalas kebaikan semua pihak, dan semoga skripsi 

ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama untuk 

Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

                                                                      Bandung, Desember 2005 

                                                                       Penulis, 

 

                                                                     Ricky Kenan Situmorang 
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