
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa  ini  banyak  perusahaan  yang  berkembang  sangat  pesat  dan 

memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan.  Dengan  semakin  luasnya 

kesempatan usaha maka persaingan antar perusahaan sejenis akan semakin ketat. 

Untuk  mampu  bersaing  dengan  perusahaan  sejenis  lainnya,  perusahaan  harus 

dapat mengerahkan sumber daya dan teknologi yang dimilikinya untuk mencapai 

tingkat  produksi  yang  paling  optimal  dan  menguntungkan.  Dengan  demikian 

dibutuhkan manajemen perusahaan yang mampu bekerja secara efisien dan efektif 

demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk memperoleh laba dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Keberhasilan  perusahaan  tidak  lepas  dari  upaya  pengelolaan  yang 

dilakukan  oleh  manajemen  dalam  mengelola  perusahaan  tersebut,  manajemen 

bertumpu pada fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian 

sehingga  diharapkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  perusahaan  dapat  tercapai. 

Salah satu bidang kegiatan perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang tepat 

adalah  pengelolaan  persediaan  bahan  baku.  Seperti  kita  ketahui,  dalam  suatu 

perusahaan manufaktur,  persediaan  bahan baku merupakan  bagian  yang  cukup 

besar  dari  harta  lancar  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Oleh  karena  itu  suatu 

pengelolaan terhadap persediaan sangat diperlukan agar dapat merencanakan dan 

mengendalikan persediaan bahan baku yang tepat.

Kebutuhan  bahan  baku  harus  disesuaikan  dengan  besarnya  kebutuhan 

proses produksi. Persediaan yang terlalu sedikit akan menghambat jalannya proses 

produksi karena tidak tersedianya bahan baku yang diperlukan dan menyebabkan 

transaksi  penjualan  terganggu,  sehingga  ini  dapat  merugikan  perusahaan.  Dan 

sebaliknya  persediaan  yang  terlalu  banyak  akan  menyebabkan  terjadinya 

penimbunan bahan baku yang akan menyebabkan perubahan kualitas bahan. Oleh 



karena itu, perusahaan harus mampu menjaga keserasian persediaan bahan baku 

dengan proses produksi.

Untuk melaksanakan pengelolaan  terhadap persediaan bahan baku yang 

efektif  diperlukan  manajemen  yang  mampu  membuat  perencanaan  dan 

pengendalian terhadap persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan. Agar 

prosedur dan kebijakan dapat  berperan serta digunakan sebagaimana mestinya, 

maka diperlukan suatu audit operasional (pemeriksaan operasional).

Audit operasional merupakan suatu jenis pemeriksaan yang sistematis atas 

catatan-catatan,  prosedur-prosedur  dan  operasi-operasi  suatu  perusahaan. 

Pemeriksaan  ini  harus  dilaksanakan  oleh  seorang  yang  independen,  sehingga 

hasilnya merupakan informasi yang dapat dipercaya. Dengan audit operasional ini 

diharapkan  dapat  memberikan  masukan  kepada  manajemen  untuk  perbaikan 

operasional perusahaan sehingga dapat diciptakan suatu operasi yang lebih efektif 

serta  efisien  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan,  serta  mampu  memberikan 

rekomendasinya atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  penulis  merasa  tertarik  untuk 

mengadakan  penelitian  yang  dituangkan  dalam  laporan  tugas  akhir  dengan 

mengambil judul :  “TINJAUAN PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 

ATAS  PERSEDIAAN  BAHAN  BAKU  PADA  PT.  CIPTAARTHA 

GRAHAMULIA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar  belakang yang telah  diuraikan di  atas,  maka masalah 

yang akan diidentifikasi dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Sejauh  mana  perusahaan  menerapkan  dan  melaksanakan  prosedur 

pengendalian persediaan.

2. Sejauh  mana  keefektifan  pengendalian  persediaan  mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan.

3. Sejauh  mana  pelaksanaan  audit  operasional  membantu  manajemen  dalam 

menunjang efektivitas pengelolaan persediaan.



1.3 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari kerja praktik tersebut adalah untuk mendapatkan atau 

memperoleh  data  dan  informasi  mengenai  pelaksanaan  audit  operasional 

persediaan  secara  empiris  dan  mengevaluasi  informasi  tersebut  secara  objektif 

atau membandingkannya dengan teori.

1.4 Kegunaan  Laporan Tugas Akhir

Laporan  tugas  akhir  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kegunaan  bagi 

berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan, sebagai masukan dan sumbangan pemikiran berupa saran-

saran positif.

2. Bagi Penulis Sendiri, dalam rangka menambah pengetahuan mengenai audit 

operasional persediaan bahan baku di dalam penerapannya pada perusahaan 

manufaktur.

3. Bagi Pihak-pihak lain, diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pemahaman mengenai audit operasional.

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir  ini adalah 

metode deskriptif.

Penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan adalah melalui :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu  dengan  melakukan  peninjauan  secara  langsung  ke  perusahaan  agar 

memperoleh data yang diperlukan. Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan 

dengan teknik :

a. Observasi,  yaitu  melakukan  pengamatan  langsung  di  PT.  Ciptaartha 

Grahamulia.

b. Wawancara, yaitu dengan cara bertanya jawab dengan supervisor PPIC 

dan manajer pembelian.



c. Dokumentasi,  Berupa  pengumpulan  bahan  yang  diperlukan  untuk 

penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku 

literatur.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada 

PT.  Ciptaartha  Grahamulia  di  Jl.  Dr.  Djunjunan  No.  222  Bandung  yang 

dilaksanakan pada tanggal  16 Juli 2007 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2007.


