
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan sektor industri dan perdagangan saat ini di Indonesia 

semakin meningkat dalam situasi seperti ini. Sektor-sektor tersebut 

mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi untuk mencapai 

tujuan perusahaan secara optimal dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen 

yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu mengambil keputusan dan 

kebijakan yang tepat dan dilakukan jika memiliki informasi yang benar dan 

akurat. 

Agar tercipta optimalisasi tersebut maka perusahaan dituntut untuk dapat 

mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam perusahaan. Untuk dapat 

menganalisis permasalahan tersebut bagi perusahaan yang masih kecil 

pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan masih dapat diawasi 

langsung oleh pemilik, tetapi apabila perusahaan sudah sangat besar berarti 

pemilik perusahaan harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada 

orang lain yang dapat dipercaya. Dengan adanya pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang 

baik agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana 

dan tujuan perusahaan. 

Bahan baku adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya proses 

produksi. Di dalam suatu perusahaan industri, bahan baku merupakan faktor yang 

sangat material karena di dalam membuat suatu produk bahan baku menjadi unsur 

yang dominan dalam produk tersebut. Investasi yang terlalu kecil dalam 

persediaan bahan baku juga merugikan karena perusahaan tidak dapat memenuhi 

permintaan pelanggan, kekecewaan pelanggan dapat berakibat buruk untuk masa 

depan perusahaan. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan industri tempat 

dimana pengelolaan bahan baku merupakan salah satu permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian.  



  

Pembelian bahan baku adalah salah satu elemen yang sangat penting 

dalam kegiatan produksi. Masalah yang dihadapi pihak manajemen pada 

pembelian barang baik jumlah, kualitas, waktu serta harga akan berpengaruh pada 

kelancaran proses produksi. Kelancaran proses produksi juga dipengaruhi oleh 

kontinuitas pembelian sehingga apabila pembelian bahan baku dilakukan tepat 

pada waktunya, maka aktivitas perusahaan tidak akan terhambat. 

Salah satu alat dalam mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan 

adalah dengan audit operasional. Dengan audit operasional dapat dilakukan 

pengendalian dan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

sehingga kerugian di dalam perusahaan dapat terhindarkan. 

CV. Karya Mekar adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

industri kapur, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya bahan baku adalah 

menjadi faktor yang sangat utama. Di samping itu CV. Karya Mekar juga 

memproduksi jenis kapur pertanian (kaptan), kapur tembok (padam), kapur tohor, 

kapur giling (CAO), dan juga kapur giling (CA(OH)2). CV.Karya Mekar telah 

berdiri kurang lebih selama 25 tahun, dengan sudah lamanya CV. Karya Mekar 

berdiri dan mempunyai pemasaran yang cukup, penulis merasa bahwa perusahaan 

tersebut mempunyai manajemen yang cukup. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih jauh mengenai audit operasional pembelian bahan baku dan 

kendala yang dihadapi oleh CV. Karya Mekar. Akhirnya penulis memutuskan 

untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembelian bahan baku yang 

dilakukan oleh CV. Karya Mekar dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang 

berjudul :   

“ TINJAUAN ATAS AUDIT OPERASIONAL PEMBELIAN BAHAN 

BAKU DI CV.KARYA MEKAR “ 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan 

dalam Laporan Tugas Akhir ini, yaitu : 



  

1. Bagaimana proses audit operasional pembelian bahan baku di CV. Karya 

Mekar ? 

2. Apakah prosedur pembelian bahan baku yang dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur perusahaan ? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maksud 

dari penelitian penulis adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

berhubungan dengan penyusunan tugas akhir ini, sedangkan tujuannya adalah 

untuk : 

1. Mengetahui proses audit operasional pembelian bahan baku di CV. Karya 

Mekar 

2. Mengetahui apakah prosedur pembelian bahan baku telah sesuai atau belum. 

 

1.4   Kegunaan Kerja Praktik 

Manfaat atau kegunaan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

 Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan 

langkah-langkah selanjutnya dalam menentukan audit operasional pembelian 

bahan baku, serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

2. Bagi Penulis 

 Sebagai pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan antara teori yang diterima dalam perkuliahan dengan praktek 

nyata di perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain/Masyarakat 

 Sebagai pengetahuan dan informasi tambahan khususnya di bidang audit 

operasional pembelian bahan baku dan dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran untuk penelitian dan untuk selanjutnya. 

 

 



  

1.5   Metodologi Tugas Akhir 

Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, 

yang mempunyai tujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau 

kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan analisis 

mengenai fenomena-fenomena yang ada dan pada akhirnya akan ditarik sebagai 

suatu kesimpulan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Lapangan (Field Study) untuk memperoleh data primer dengan cara : 

a. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti agar diperoleh data yang lebih 

mendekati kebenaran dengan membandingkan hasil wawancara dengan 

keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. 

2. Studi Kepustakaan (Library Study) 

Yaitu usaha pencarian bahan-bahan dengan mempelajari buku-buku yang 

relevan dengan masalah yang menjadi objek dalam kerja praktik. 

 

1.6   Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan pada CV. Karya Mekar yang berlokasi di Jln. 

Raya Padalarang No.377,Cimahi. Sedangkan peninjauan kerja praktik 

dilaksanakan pada bulan November 2007 sampai dengan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


