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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, Air dan 

Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat “. Oleh karena itu PDAM yang semula adalah perusahaan swasta sekarang 

diambil alih oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara 

menyeluruh. 

PDAM Kabupaten Magetan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas 

menyelenggarakan penyediaan air minum untuk meningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.Guna 

mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan kerja keras dari segenap lapisan 

masyarakat tak terkecuali pemerintah. Semakin besar suatu bangsa maka semakin 

besar pula usaha-usaha yang dilakukan guna mensejahterakan rakyatnya.   

Oleh karena itu, peran PDAM sebagai perusahaan yang berwenang dalam 

penyediaan air bagi masyarakat sangatlah besar. Salah satu usaha guna mewujudkan 

kesejahteraan itu sendiri yaitu dalam bidang pelayanan, seperti dalam pelaksanaan 

penjualan. Aktivitas penjualan merupakan tulang punggung dalam perusahaan karena 

hasil dari penjualan menentukan besarnya laba atau rugi perusahaan. Laba maksimal 

dicapai dengan memaksimalkan aktivitas penjualan. Perencanaan dan pengendalian 

penjualan yang salah akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Oleh 

karena itu, peranan audit internal dalam meningkatkan penjualan akan menjadi suatu 

hal yang menduduki posisi yang sangat penting karena dapat meningkatkan 

efektivitas penjualan. 
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Audit internal merupakan suatu jenis audit yang dilaksanakan dengan 

sistematis atas catatan-catatan, prosedur-prosedur dan operasi-operasi suatu 

perusahaan. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan yang materiil dalam sistem 

akuntansi dapat dihindarkan. Disamping itu, audit internal juga merupakan alat bagi 

manajemen untuk mengamankan harta kekayaan dan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana efektivitas perusahaan telah tercapai serta sejauh mana prosedur telah 

ditaati. 

 Disadari sepenuhnya bahwa efektivitas dan efisiensi sebagai dasar dari 

keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam melaksanakan misinya akan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hal seperti ini menuntut 

pimpinan perusahaan untuk melimpahkan sebagian wewenang, tugas dan tanggung 

jawab kepada bawahannya  secara sistematis. 

Karena hasil penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan, 

oleh karena itu pendapatan yang diperlukan ditangani secara teliti, mulai dari 

timbulnya transaksi penjualan sampai hasil penjualan diterima langsung ketangan 

konsumen. Dengan demikian, perlu adanya penerimaan hasil penjualan yang 

memadai agar hasil penjualan dapat dipertanggung jawabkan dan digunakan untuk 

menekan peluang terjadinya tindakan yang merugikan perusahaan. Pengendalian 

yang diterapkan perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut haruslah secara 

terus menerus diikuti dalam pelaksanaannya untuk memungkinkan tercapainya tujuan 

itu sendiri. Untuk itu, diharapkan pemeriksaan internal dapat membantu menilai 

efektivitas Divisi Penjualan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “FUNGSI AUDIT INTERNAL MENILAI EFEKTIVITAS DIVISI 

PENJUALAN”. (Studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum di Jl. Tri Pandita 

No.5 Magetan Jawa Timur).  
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah audit internal atas divisi penjualan telah dilaksanakan secara memadai 

di Perusahaan Daerah Air Minum.  

2. Apakah audit internal berfungsi dalam menilai efektivitas divisi penjualan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maksud penelitian ini yaitu untuk 

memperoleh data yang diperlukan mengenai pemeriksaan internal penjualan yang 

dilaksanakan perusahaan. 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sesuai dengan 

identifikasi masalah tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah audit internal atas divisi penjualan telah 

dilaksanakan secara memadai pada Perusahaan Daerah Air Minum. 

2. Untuk mengetahui fungsi audit internal dalam menilai efektivitas divisi 

penjualan pada Perusahaan Daerah Air Minum. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

langsung maupun tidak langsung, yaitu bagi Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Magetan dimana penulis melakukan penelitian, bagi masyarakat terutama 

pihak-pihak yang memerlukan, serta bagi penulis sendiri.  

 Adapun manfaat tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai 

aktivitas penjualan yang dilaksanakan perusahaan dalam mengetahui seberapa 

jauh audit internal berfungsi menilai efektivitas penjualan. 
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2. Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan 

sebagai dasar sumber  bacaan atau referensi yang dapat membantu 

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan hal yang dibahas. 

3. Penulis 

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan 

penulis, serta mengetahui lebih jelas penerapan teori yang telah diperoleh 

dengan kenyataan yang ada dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Dalam suatu perusahaan yang masih tergolong kecil, masalah pengendalian 

dan pengawasan bukan suatu hal yang sulit bagi para pemimpin perusahaan, karena 

mereka hampir dapat mengawasi semua kegiatan perusahaan dengan baik. Namun 

seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan menjadi semakin besar, 

permasalahan yang muncul akan semakin kompleks. Hal inilah yang membuat 

seorang pemimpin mulai merasa perlu mendelegasikan wewenang ini kepada pihak 

lain dalam perusahaan yaitu pihak audit internal. 

Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang 

dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) adalah 

sebagai berikut : 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 
independent dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai 
tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal 
membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu 
pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses 
governance.” 
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Tujuan dari audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen agar 

tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, maka untuk maksud 

tersebut audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbingan 

dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah, 

dipelajari dan dinilai. Dengan adanya audit internal maka dapat menyediakan jasa 

analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, juga informasi lain 

kepada manajemen dan dewan komisaris atau pihak lain yang setaraf dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya. 

 Seorang auditor internal dengan metode yang efektif akan melakukan  audit 

terhadap catatan informasi keuangan dan semua pekerjaan departemen-departemen 

yang menangani kegiatan penjualan. Hasil audit dan penilaiannya tersebut kemudian 

diberikan kepada manajemen untuk mengetahui apakah aktivitas penjualan 

dilaksanakan oleh departemen tersebut lebih efektif. 

 Dengan adanya laporan yang dibuat oleh auditor internal mengenai hasil 

auditnya dapat membantu perusahaan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang mungkin terjadi pada aktivitas penjualan sehingga aktivitas penjualan tersebut 

akan semakin efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

audit internal penjualan dapat semakin ditingkatkan.  

Pengertian penjualan menurut Basu Swastha (2001:8) adalah: 

“Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengajak agar orang lain bersedia membeli barang 

atau jasa yang ditawarkan.” 

 
Pengendalian penjualan sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan dan untuk menentukan apakah perusahaan mempunyai laba yang cukup 

untuk operasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu 

adanya pengelolaan yang baik pada penjualan, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 
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Reider dalam bukunya Operational Review (2002:23) menjelaskan mengenai 

efektivitas sebagai berikut: 

“Efektivitas berkaitan dengan hasil operasi. Apakah suatu perusahaan 

telah mencapai hasil yang diharapkan, sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya.” 

 
Efektivitas menitikberatkan pada tingkat keberhasilan suatu perusahaaan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian efektif didasarkan atas sejauh 

mana tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan demikian, penjualan dikatakan efektif 

apabila penjualan suatu perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 1.1: Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDAM yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan penyediaan air 
bersih harus memaksimalkan dalam penjualan, agar menghasilkan 

laba yang besar, oleh karena itu diperlukan audit internal. 

Dengan sulitnya mendapatkan air yang bersih karena 
banyaknya pencemaran, maka dari itu terbentuknya 

PDAM yang menyediakan pelayanan air untuk 
kebutuhan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitas Divisi Penjualan 
1. Menetapkan anggaran 

penjualan 
2. Mengevaluasi dan 

mengendalikan penjualan 
3. Menganalisis terjadinya 

penyimpangan 
4. Mengambil tindakan perbaikan

Kememadaian Fungsi Audit Internal 
1.Independensi 
2.Kompetensi 
3.Program Audit Internal 
4.Pelaksanaan Audit Internal 
5.Laporan Hasil Audit Internal 
6.Tindak lanjut atas laporan yang 

dihasilkan 

 

 

  
Audit Internal yang memadai 

berfungsi dalam menilai 
efektivitas divisi penjualan. 
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Berdasarkan uraian tersebut penulis menyusun sebuah hipotesis sebagai 

berikut : “Jika Audit Internal pada Perusahaan Daerah Air Minum diterapkan 

secara memadai dapat berfungsi menilai Efektivitas Divisi Penjualan.” 

 

1.5.1 Review Penelitian 

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis terinspirasi oleh skripsi yang berjudul 

“PERANAN AUDIT INTERNAL SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN 

DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL 

PENJUALAN” Studi kasus pada PT. PINDAD (PERSERO) di Bandung dan yang 

menyusun skripsi tersebut adalah mahasiswa Universitas Widyatama. Program Studi 

Akuntansi yang bernama Dirmansyah (01.99.219) dan penulis tersebut melakukan 

penelitian pada PT.PINDAD yang berada di Bandung. Dengan hipotesis “Audit 

Internal yang dilaksanakan dengan memadai dapat berperan sebagai Alat Bantu 

Manajemen dalam menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan”.  

 

1.6       Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis yaitu metode yang berusaha menggambarkan dan membahas keadaan 

perusahaan berdasarkan data-data yang diperoleh disertai analisis, sehingga 

memberikan gambaran yang cukup. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

dilakukan studi kasus yaitu mengamati aspek tertentu secara spesifik untuk 

memperoleh data primer maupun data sekunder. 

A. Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (independent variable), suatu variabel digolongkan sebagai 

variabel bebas apabila dalam hubungannya dengan variabel lain, variabel 

tersebut berfungsi untuk mempengaruhi keadaan variabel lain, atau menjadi 

sebab terhadap terjadi atau tidaknya sesuatu. Dalam hal ini dapat 
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diidentifikasikan yang menjadi variabel bebas (X) adalah “Kememadaian 

Fungsi Audit Internal”. 

Indikatornya adalah : 

a. Independensi  

b. Kompetensi 

c. Program Audit Internal 

d. Pelaksanaan Audit Internal 

e. Laporan Hasil Audit Internal 

f. Tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan 

2. Variabel terikat (dependent variable), suatu variabel digolongkan sebagai 

variabel terikat apabila keadaan variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel 

yang menjadi akibat terjadinya sesuatu, karena adanya variabel bebas. Dalam 

hal ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah “Audit Internal Berfungsi 

dalam Menilai Efektivitas Divisi Penjualan”. 

Indikatornya adalah : 

a. Menetapkan anggaran penjualan 

b. Mengevaluasi dan mengendalikan penjualan 

c. Menganalisis terjadinya penyimpangan 

d. Mengambil tindakan perbaikan 

 
B. Teknik pengumpulan data 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara 

yaitu: 

a. Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab dengan pejabat dan staf perusahaan yang berwenang 

mengenai masalah yang diteliti. 

b.  Pengamatan (Observation), yaitu suatu teknik pengumpulan data 

dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. 
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c. Kuesioner (Questionaire), yaitu suatu teknik pengumpulan data berupa 

lembar isian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak 

manajemen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur, catatan-

catatan ilmiah, dan sebagainya yang merupakan landasan teoritis yang dapat 

dipakai sebagai bahan perbandingan dengan kenyataan yang ada selama 

melakukan penelitian. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Dalam pengumpulkan data sebagai penyusunan sekarang skripsi ini, penulis 

melaksanakan penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum dan beralokasi di Jl. Tri 

Pandita No.5 Magetan Jawa Timur. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Desember 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


