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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi semakin meningkat, sejalan dengan 

perkembangan perusahaan-perusahaan di Indonesia, meskipun kondisi 

perekonomian sampai tahun 2006 ini tidak menentu, namun perkembangan 

perusahaan-perusahaan masih tetap berlanjut. Bagi beberapa perusahaan sangat 

penting baginya untuk menjaga perusahaannya agar tetap berdiri kokoh di tengah-

tengah persaingan dan tentu saja mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, 

meskipun banyak hal yang tak terduga dapat terjadi di dalam perusahaan maupun 

di luar perusahaan yang mengganggu berjalannya perusahaan.  

Perusahaan diharapkan dapat bertahan dengan situasi yang tidak pasti, 

salah satu masalah yang sering timbul dalam perusahaan adalah masalah 

pengendalian, dan untuk mengatasinya diperlukan suatu alat pengendali yang 

tepat dan memadai, sehingga diharapkan dengan alat pengendali tersebut segala 

aktivitas perusahaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Dan oleh karena itu pihak 

manajemen di tuntut untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien.  

Efektivitas merupakan dasar dari keberhasilan dan efisiensi sebagai syarat 

tambahan untuk kelangsungan hidup perusahaan, begitu pula dengan adanya 

informasi yang dapat diandalkan bagi perusahaan, dan kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku juga sebagai syarat kelangsungan hidup perusahaan, 

dalam melaksanakan kegiatannya yang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Hal ini menuntut pimpinan perusahaan untuk melimpahkan 

sebagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab kepada bawahan secara 

sistematis. Perusahaan yang semakin besar, mempunyai peluang yang besar juga 

untuk dapat terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dapat dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu,  sehingga dapat menimbulkan inefisiensi, dan ketidaktaatan 

terhadap prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan di dalam perusahaan dan untuk memberikan penilaian terhadap 

jalannya operasi perusahaan, maka diperlukan adanya audit internal yang 

memadai di dalam perusahaan. Dengan adanya audit internal yang memadai, 

manajemen dalam mengelola perusahaan diharapkan untuk memperoleh data yang 

benar dan dapat di percaya mengenai segala kegiatan.   

Audit internal merupakan suatu jenis audit yang sangat penting yang 

dilaksanakan secara sistematis atas catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan 

kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian diharapkan kesalahan yang materil 

dalam sistem akuntansi diharapkan dapat dihindarkan. Di samping itu, audit 

internal juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengamankan aset 

perusahaan dan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas perusahaan 

telah tercapai serta sejauh mana prosedur telah ditaati, karena  tujuan dari kegiatan 

audit internal sendiri adalah untuk menilai pengendalian intern yang memadai, 

karena terdapat hubungan yang erat antara audit internal dan pengendalian intern. 

Sehingga, bila audit internal dilaksanakan secara baik, maka akan meningkatkan 

pengendalian intern yang memadai.  

Pengendalian intern yang memadai akan membantu manajemen dalam 

mengelola perusahaan, meningkatkan efisiensi usaha dan mengendalikan seluruh 

aktivitas perusahaan termasuk aktivitas penjualan. Pengendalian intern penjulan 

dapat berguna untuk mengamankan kegiatan penjualan dan penerimaan hasil 

penjualan dari kemungkinan terjadinya kecurangan, manipulasi oleh pihak-pihak 

tertentu dan dengan adanya pengendalian intern terhadap penjualan maka 

manajemen juga dapat mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan penjualan 

sehingga sasaran yang telah ditetapkan semula dapat tercapai.   

 PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pelayanan jasa pelayanan listrik nasional dan yang memperoleh 

pendapatannya dari hasil penjualan jasa pelayanan listrik. Audit internal penjualan 

merupakan masalah penting yang dihadapi manajemen, karena penjualan 

merupakan tulang punggung dari perusahaan dalam memperoleh pendapatan, 
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sehingga besar kecilnya penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan 

atau laba yang di peroleh perusahaan.  

Pengendalian intern harus terus-menerus diawasi oleh pihak auditor 

internal untuk menjamin berjalannya pengendalian intern sebagaimana yang 

ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian pihak auditor internal wajib 

memberikan laporan hasil dari pengawasannya kepada manajer dalam menunjang 

tercapainya tujuan pengendalian intern dalam operasi perusahaan khususnya 

operasi penjualan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul : 

“Peranan Audit Internal Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Meningkatkan 

Pengendalian Intern Penjualan”. 

    

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, permasalahan yang akan penulis identifikasi dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah audit internal penjualan yang dilakukan oleh perusahaan telah 

memadai. 

2. Apa pengendalian intern atas penjualan pada perusahaan telah berjalan 

secara memadai di dalam perusahaan. 

3. Dari fungsi tersebut, sudah sejauh mana audit internal berperan dalam 

membantu manajemen dalam meningkatkan pengendalian intern dalam 

fungsi penjualan di dalam perusahaan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan dasar dari identifikasi masalah, penulis mempunyai tujuan 

penemuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan audit internal yang memadai di PT PLN. 

2. Mengetahui pengendalian intern penjualan di dalam perusahaan. 

3. Mengetahui peran fungsi audit internal dalam membantu manajemen 

perusahaan dalam pengendalian intern penjualan. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian yang dilakukan penulis berharap penelitian ini akan 

bermanfaat bagi beberapa pihak : 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan PT. PLN (Persero) penelitian ini dapat dijadikan 

masukan, baik berupa saran maupun koreksi dalam bidang yang 

penulis teliti, sehingga perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas 

dari bidang yang penulis teliti. 

2. Bagi penulis  

Bagi penulis sendiri, penulis berharap agar dapat menambah 

pengertian dan wawasan yang baru mengenai pengendalian intern dan 

perusahaan jasa, serta membandingkan teori yang telah diperoleh dari 

pembelajaran di kelas dengan melihat praktik yang sebenarnya di 

perusahaan sperti PT. PLN (Persero),  serta sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi (program S1) Jurusan 

Akuntansi, Universitas Widyatama. 

3.  Bagi Lingkungan Universitas Widyatama 

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran 

dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada para peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian mengenai masalah yang sama.  

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan perusahaan yang semakin pesat dan semakin kompleks dan 

luasnya ruang lingkup struktur organisasi menimbulkan masalah baru yang 

semakin rumit, serta adanya keterbatasan kemampuan dari pihak manajemen, 

disadari pula bahwa pimpinan perusahaan tidak lagi dapat melaksanakan segenap 

kegiatan usaha secara langsung, tetapi walapun demikian, agar perusahaan 

berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, pimpinan 

perusahaan hendaknya melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab 

kepada bawahannya. Agar pendelegasian wewenang ini berjalan dengan baik, 
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diperlukan suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam fungsi pengawasan 

dan pengendalian.  

Dalam keadaan tersebut pimpinan memerlukan suatu alat pengendalian 

yang dapat memberikan seluruh informasi yang dapat diandalkan dan dapat 

membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu juga alat tersebut 

memiliki aturan yang mengatur tindakan, aktivitas, dan transaksi dalam organisasi 

perusahaan. Untuk itu pimpinan perusahaan memerlukan suatu alat yaitu  

pengendalian intern yang memadai.  

Tentang pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring 
Organization mengemukakan : “ Internal Control is broadly as a process, effected 
by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 
following categories: effectiveness and efficiency of operations, realibility of 
financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations”. 

 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan persepsi konsep yang 

mendasar antara lain : 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses, artinya bahwa apa yang kita 

putuskan hari ini menyangkut berbagai aspek-aspek yang berhubungan 

dengan strategi, kooperasi strategi, implementasinya, maupun 

operasionalnya guna mencapai tujuan perusahaan bukanlah akhir 

segalanya. Hal tersebut akan selalu mengalami perubahan-perubahan 

seiring dengan tuntutan perubahan-perubahan itu.  

2. Pengendalian intern akan berjalan secara memadai sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya. 

3. Pengendalian intern dapat memberi harapan untuk memberi jaminan yang 

beralasan (rationale), tetapi bukan jaminan yang mutlak (absolute) 

terhadap entitas manajemen maupun direksi. 

4. Pengendalian intern merupakan penggerak pencapaian tujuan  yang selalu 

berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, realibilitas laporan 

keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.  

Penjualan adalah transaksi atau kegiatan perusahaan berupa pengalihan 

kepemilikan dan hak atas suatu milik (property) dari seseorang kepada orang lain 
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dengan harga tertentu. Di dalam perusahaan yang relatif besar dengan tingkat 

penjualan yang cukup besar, pengendalian penjualan merupakan suatu tuntutan 

yang harus dipenuhi. Bila dihubungkan antara audit internal dengan penjualan, 

akan diperoleh suatu hubungan yang relevan diantara keduanya, yaitu audit 

internal dapat mengendalikan penjualan dengan cara mengamati, memeriksa, dan 

menilai prosedur serta ketaatan para pelaksanaan terhadap penjualan tidak cukup 

hanya mengendalikan sistem pencatatannya saja, tetapi juga memerlukan aktivitas 

audit. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Martin Irawan dengan 

NRP 0199138, dengan judul “Peranan Audit Internal Sebagai Alat Bantu 

Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan Jasa” 

(Studi Kasus Pada PT. Bukit Indah Cargo Internasional), penulis berkesimpulan 

bahwa audit internal berperan dalam menunjang peningkatan pengendalian intern 

penjualan, hal ini dapat dilihat dari hal sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan audit internal yang telah memadai. 

2) Adanya temuan yang direkomendasikan oleh auditor internal telah 

ditindak lanjuti oleh pihak pimpinan perusahaan. 

3) Auditor intenal memiliki wewenang dan tanggung  jawab secara jelas 

dalam melakukan auditnya dan bertanggung jawab pada pimpinan 

perusahaan.  

Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang terletak pada 

objek penelitiannya.   

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : “Audit internal yang dilakukan dengan memadai akan berperan 

dalam meningkatkan pengendalian intern penjualan”.    

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

studi kasus. Penelitian dengan studi kasus merupakan penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan yang bertujuan 
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untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk 

memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.  

Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk bahan penulisan ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian dilakukan penulis pada satu perusahaan yang bertujuan untuk 

memperoleh data primer yang kemudian dipelajari, diolah dan diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mempelajari literatur, catatan kuliah dan sumber-sumber bacaan 

lain untuk memperoleh landasan teori yang mendukung masalah yang di 

identifikasi. 

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

a. Daftar Pertanyaan 

Pertanyaan disiapkan sebelumnya dengan memperhatikan objek masalah yang  

diteliti. 

b. Wawancara 

Dilakukan dengan cara mewawancarai petugas atau pejabat yang berwenang. 

c. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan atau penelitian secara langsung terhadap 

masalah yang diteliti.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan di perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten Jalan asia Afrika No. 63 Bandung. Penelitian ini akan 

dimulai dari bulan September 2006. 

 
 
 


