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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Kemajuan suatu Negara dapat diukur dari perkembangan di berbagai 

bidang sektor. Salah satu barometer dari perkembangan tersebut adalah 

pertumbuhan sektor industri. Persaingan perusahaan di sektor industri yang 

semakin ramai saat ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat mengambil 

keputusan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang sesuai 

dengan tujuan yang akan ditetapkan dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal sesuai 

dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang sehingga dapat menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan 

harus menyadari perlunya manajemen yang baik dengan menetapkan 

pengendalian internal yang memadai agar tercapai pengelolaan yang lebih efektif 

dalam semua bidang kegiatan usahanya. 

Untuk mengetahui apakah perusahaan telah berjalan dengan efektif, audit 

operasional merupakan salah satu unsur pengendalian yang sangat penting. Audit 

operasional merupakan salah satu cara yang dikembangkan oleh manajemen untuk 

mengantisipasi dan menanggulangi resiko serta mendeteksi berbagai masalah 

yang merugikan dalam usaha pencapaian tujuan. Sedangkan tujuan dari audit 

operasional adalah untuk memeriksa kehematan, efektivitas dan efisiensi 

operasional perusahaan juga melakukan penilaian apakah cara-cara pengelolaan 

bahan baku perusahaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur 

dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Dalam perusahaan industri, Aktivitas penyimpanan persediaan bahan baku 

merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam perusahaan karena persediaan 

bahan baku termasuk harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas operasional perusahaan. 
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Aktivitas penyimpanan persediaan perlu diperhatikan karena kelebihan 

persediaan merupakan hal yang merugikan bagi perusahaan dan menjadi 

perusahaan tidak efisien sedangkan kekurangan persediaan akan menghambat 

seluruh kegiatan perusahaan yang menyebabkan sasaran dan tujuan yang 

ditargetkan oleh perusahaan tidak dapat percapai secara maksimal. Oleh sebab itu 

pengelolaan persediaan bahan baku sangat diperlukan agar dapat merencanakan 

dan mengendalikannya dengan tepat. 

Kegiatan operasional yang efektif merupakan hal yang penting. Untuk itu 

diperlukan audit operasional untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas kegiatan 

penyimpanan bahan baku perusahaan, karena dengan operasi perusahaaan yang 

efektif tersebut akan didapat laba optimum yang dapat menjamin kontinuitas 

perusahaaan.  

Berkaitan dengan uraian di atas maka dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai audit operasional 

ini dengan judul: “Tinjauan Audit Operasional atas Penyimpanan Persediaan 

Bahan Baku pada PT. Grand Textile Industry.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas penulis mencoba untuk mengidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah Proses Penyimpanan Persediaan Bahan Baku yang dilaksanakan pada 

PT. Grand Textile Industry sudah memadai. 

2. Bagaimana Pelaksanaan Audit Operasional atas Penyimpanan Persediaan 

Bahan Baku pada PT. Grand Textile Industry. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menerapkan 

ilmu dan teori yang telah diperoleh, khususnya dalam audit operasional atas 

penyimpanan persediaan bahan baku. 
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Adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah penyimpanan persediaan bahan baku yang 

dilaksanakan oleh PT. Grand Textile Industry telah memadai. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit operasional atas 

penyimpanan persediaan bahan baku pada PT. Grand Textile Industry. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut dari teori-teori akuntansi yang telah 

penulis terima selama perkuliahan dan untuk lebih mengetahui dan memahami 

audit operasional pada khususnya. Dan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Akhir Diploma III Program Studi Akuntansi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menetapkan kebijakan operasi perusahaan untuk kegiatan operasional 

selanjutnya, khususnya kebijakan audit operasional atas penyimpanan 

persediaan bahan baku. 

3. Bagi Pihak Lain 

Khususnya bagi mereka yang berminat untuk meneliti masalah yang penulis 

bahas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini termasuk data primer karena pengumpulan data dilakukan 

langsung pada objek penelitian terhadap masalah yang diteliti. Adapun 

caranya dilakukan sebagai berikut : 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dengan 

melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten 

terhadap masalah yang akan diteliti untuk melengkapi data yang 

diperlukan 

b. Observasi 

Yaitu cara pengambilan data yang dilakukan penulis dengan melakukan 

kerja praktik serta melakukan pengamatan terhadap penyimpanan 

persediaan bahan baku yang terjadi pada perusahaan 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan termasuk dalam data sekunder yaitu studi yang dilakukan 

dengan cara penelaahan terhadap literatur–literatur yang berupa buku-buku, 

catatan-catatan serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

          Dalam memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan 

laporan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian secara langsung pada           

PT. Grand Textile Industry yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.127 Km.7 

Bandung. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2006 sampai 

dengan tanggal 31 Agustus 2006. 

       


