
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia pada saat ini sedang menghadapi berbagai masalah baik itu di 

bidang politik, ekonomi, sosial dan Budaya. Namun demikian pemerintah terus 

berusaha untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka pencapaian tujuan 

tersebut, perkembangan dititikberatkan pada sektor ekonomi, khususnya pada 

perkembangan dunia usaha. Sementara persaingan dunia usaha dewasa ini 

semakin ketat, menuntut manajemen untuk dapat bekerja lebih efisien dan lebih 

efektif lagi. 

Persediaan bahan baku merupakan salah satu bentuk investasi yang hampir 

selalu ada pada perusahaan dan merupakan aktiva terpenting dalam menunjang 

kelancaran aktivitas produksi karena merupakan bahan utama. Tanpa adanya 

bahan baku, aktivitas produksi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, hal ini 

dikarenakan bahan baku merupakan urat nadi bagi jalannya kegiatan operasional 

perusahaan, dengan demikian jumlah bahan baku harus tersedia, artinya bahan 

baku harus tetap berada pada jumlah yang telah ditetapkan. Jika jumlah 

persediaan terlalu kecil akan dapat menghambat pada proses produksi dan apabila 

jumlah persediaan terlalu besar, akan menyebabkan penimbunan yang akan 

mengakibatkan tingginya biaya yang akan dikeluarkan untuk pemeliharaan dan 

penyimpanan. Persediaan bahan baku juga merupakan harta yang sifatnya sensitif 

terhadap penurunan harga pasar, pemborosan, pencurian, kerusakan dan kelebihan 

biaya sebagai akibat salah pengolahan. 

Tingkat pertanggungjawaban manajemen yang berbeda-beda fungsinya 

disertai dengan desentralisasi dan sentralisasi menyebabkan manajemen 

membutuhkan adanya bagian tertentu dalam lingkungan perusahaan yang 

berfungsi untuk membantu dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian 
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pada semua bidang kegiatan perusahaan, termasuk didalamnya adalah yang 

menyangkut masalah perencanaan dalam pengendalian bahan instalasi. 

Adapun alat pengendali pada organisasi adalah metode-metode dan 

ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang didalamnya mencakup kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur. 

Agar pengendalian berjalan efektif, efisien, dan ekonomis diperlukan 

suatu bagian tertentu dalam perusahaan yang dapat berperan dalam pengendalian 

secara independen terhadap bagian-bagian lainnya untuk mengawasi dan 

menilai keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan seluruh kegiatan 

operasional perusahaan. Bagian ini pada perusahaan dikenal dengan bagian 

internal audit. Internal audit merupakan suatu bagian dalam perusahaan yang 

independen, yang diharapkan dapat menilai dan mengevaluasi terhadap 

kegiatan-kegiatan perusahaan dalam menghasilkan informasi yang akurat dan 

tepat waktu yang ditujukan kepada pihak manajemen untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan manajemen yang cepat dan akurat. 

Alasannya mengapa memilih PT MELANIA Cibuni Estate: 

1) PT MELANIA bergerak dalam bidang perkebunan teh untuk pembuatan 

teh yang akan di ekspor dari bahan baku menjadi bahan jadi atau siap saji 

dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2) Melaksanakan pelayanan umum atau jasa kepada masyarakat konsumen. 

3) Memupuk pendapatan dan membiayai kelangsungan hidup perusahaan. 

4) PT MELANIA merupakan salah satu perusahaan swasta yang berada 

didaerah dataran tinggi daerah yang disinyalir cocok untuk perkebunan 

teh . 

Pengendalian persediaan bahan baku memerlukan penanganan secara 

khusus dan hati-hati, hal ini dilakukan agar pengendalian persediaan bahan baku 

dapat dilaksanakan secara memadai. Sampai seberapa jauh audit internal dapat 

bermanfaat bagi manajemen dan bagaimana audit internal berperan dalam 

menunjang efektifitas pengendalian internal persediaan bahan baku merupakan 

permasalahan yang menarik, sehingga penulis melakukan penelitian dan 

menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul : "Peranan Fungsi Audit 
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Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Bahan 

baku” (Studi Kasus pada PT MELANIA Cibuni Estate Kab. Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut 

1) Bagaimana pelaksanaan audit internal pada perusahaan PT MELANIA 

Cibuni Estate Kab Bandung. 

2) Bagaimana efektivitas pengendalian internal atas persediaan bahan 

instalasi pada perusahaan PT MELANIA Cibuni Estate Kab Bandung. 

3) Bagaimanakah peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal persediaan bahan baku pada perusahaan PT 

MELANIA Cibuni Estate Kab Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui 

bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal persediaan bahan baku. Selain itu juga penelitian dilakukan untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1) Mengetahui dan mempelajari bagaimana pelaksanaan audit internal yang 

dilaksanakan pada perusahaan PT MELANIA Cibuni Estate Kab bandung. 

2) Mengetahui dan mempelajari bagaimana efektivitas pengendalian internal atas 

persediaan bahan baku pada perusahaan PT MELANIA Cibuni Estate Kab 

bandung.  

3) Mengetahui dan mempelajari bagaimanakah peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan bahan baku pada 

perusahaan PT MELANIA Cibuni Estate Kab bandung.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna untuk kegunaan akademis dan kegunaan praktis. 

 

1.4.1 Kegunaan Akademis 
1)  Memberikan sumbangan terhadap kepentinagn ilmu akuntansi khususnya ilmu 

audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan 

bahan baku. 

2)  Bagi penulis, dapat menembah wawasan pengetahuan dan daya nalar sebagai 

bagian dari proses belajar, sahingga dapat memahami bagaimana aplikasi dan 

teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang 

sesungguhnya di dunia nyata. 

3)  Memperoleh pengetahuan praktis bagi pengembangan disiplin ilmu 

akuntansi dan ilmu-ilmu lainnya, serta hasil penelitian yang bermanfaat bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1)  Perusahaan yang diteliti, agar dapat mengetahui pentingnya peranan audit 

internal perusahaan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

khususnya pengendalian internal pada persediaan bahan baku. 

2) Organisasi lainnya, agar dapat menjadi wacana bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu akuntansi dan masukan yang berharga bagi 

organisasi lainnya dalam pencapaian audit internal yang menunjang dalam 

efektivitas pengendalian internal persediaan bahan baku yang memadai. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam suatu perusahaan persediaan merupakan aktiva yang sifatnya 

sangat aktif dan memiliki perputaran yang sangat cepat, dibutuhkan suatu audit 

internal yang memadai. Audit itu sendiri mempunyai tujuan seperti yang 

dikemukakan oleh Bambang Hartadi (1990:186) sebagai berikut : 
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"Tujuan audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen agar 
tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud 
tersebut audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian-penilaian, 
saran-saran, bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan 
kegiatan yang telah ditelaah, dipelajari dan dinilainya". 
 
Mengingat besarnya nilai dan sifat yang dimiliki oleh persediaan, 

sangatlah penting nilai persediaan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Apabila perusahaan memiliki jumlah persediaan yang terlalu besar atau terlalu 

kecil akan dapat merugikan perusahaan, karenanya jumlah persediaan harus 

dapat dipertahankan pada suatu jumlah persediaan yang tepat yang dapat 

menjamin kelancaran kegiatan operasional perusahaan. 

Persediaan bahan baku yang terlalu kecil akan mengakibatkan 

terhambatnya proses produksi serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari 

bahan baku pengganti secepatnya. Demikian pula jika jumlah persediaan bahan 

baku terlalu besar, risiko yang mungkin dihadapi adalah pemborosan biaya 

yang diakibatkan oleh penyimpanan dan pemeliharaan, serta penurunan 

kualitas atau kerusakan yang disebabkan oleh lamanya penyimpanan. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penanganan secara baik dengan menerapkan suatu 

prosedur pengendalian bahan baku yang tepat, sehingga dapat membantu 

manajemen perusahaan dalam memutuskan berapa besarnya persediaan bahan 

baku yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan proses produksi 

perusahaan, serta bagaimana cara mengadakan dan memeliharanya dalam 

rangka mencapai keuntungan perusahaan yang optimal. 

Pada perusahaan yang relatif kecil, pimpinan perusahaan dapat 

mengawasi dan mengendalikan sendiri jalannya perusahaan. Akan tetapi pada 

perusahaan yang besar dimana volume kegiatannya semakin meningkat, 

pimpinan perusahaan akan sulit mengawasi dan mengendalikan sendiri 

kegiatan tersebut secara langsung, sehingga diambil jalan keluarnya yaitu 

dengan melakukan pendelegasian wewenang kepada orang yang dianggap 

kompeten dan independen dalam bidang yang bersangkutan. 

Dengan adanya pembagian tugas tersebut, masing-masing individu akan 

bekerja dalam suatu ruang lingkup yang lebih kecil dan mengerjakan tugasnya 
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secara lebih intensif. Akan tetapi dengan pendelegasian wewenang tersebut 

masih ada masalah lain yang mungkin akan timbul apakah wewenang yang 

dilimpahkan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Untuk 

mangatasi hal tersebut, dibutuhkan suatu pengendalian internal yang dirancang 

dan digunakan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

tujuan pengendalian internal dapat dipenuhi. 

Namun walaupun struktur pengendalian yang ideal telah dirancang dan 

semua prosedur ditaati bukan berarti kecurangan dan atau kesalahan tidak terjadi, 

serta efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dapat tercapai seperti yang 

diharapkan. Keberhasilannya tergantung bagaimana mengatasi kendala-kendala 

yang akan muncul pada saat pelaksanaanya. Salah satu kendala yang mungkin 

akan muncul diantaranya adalah menyangkut masalah kesalahan manusia 

(human error) seperti tidak terampilnya atau kelalaian yang dilakukan serta 

kemungkinan adanya kecurangan, persekongkolan yang negatif. Hal ini kadang-

kadang menyalahi prosedur yang telah ditetapkan sehingga hal-hal yang 

diharapkan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya pengendalian 

internal menjadi tidak efektif. Adalah penting bahwa pengendalian internal 

memiliki beberapa unsur yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap harta 

dan catatan perusahaan. 

Pengendalian internal persediaan bahan baku yang merupakan salah satu 

bagian pengendalian atas kondisi fisik seperti dapat dipercayainya data-data 

akuntansi mengenai persediaan, efisiensi operasi pengelolaan, serta ditaatinya 

kebijakan dan prosedur yang mencakup pengadaan, penyimpanan, dan 

pengeluarannya 

Berdasarkan uraian di atas, penulis sampai pada suatu hipotesis yaitu : 

"Audit internal yang dilaksanakan secara memadai akan dapat menunjang 

efektivitas pengendalian internal persediaan bahan baku". 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irma Veronica (01.01.078) 

Universitas Widyatama Bandung Tahun 2006, dengan judul penelitian 

"Peranan Audit Internal dalam Usaha Mengamankan Persediaan Bahan Baku" 

pada PT. Bio Farma (Persero) Bandung. 
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Review Penelitian Sebelumnya 

 Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Irma Veronica (01.01.078) 

Universitas Widyatama Bandung Tahun 2006 dengan judul Penelitian “ Peranan 

Audit Internal dalam Usaha Mengamankan Persediaan Bahan Baku “ pada 

PT.BIO Farma (Persero) Bandung. 

Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1) Telah tercapainya kememadaian pelaksanaan Audit Internal pada PT. BIO 

Farma, yang dapat  dilihat dari adanya suatu hasil analisis secara 

keseluruhan terhadap kememadaian pelaksanaan audit  internal yang 

menunjukkan hasil sebesar 85,88%. 

2) Telah tercapainya Efektifitas Pengamanan Persediaan Bahan Baku pada 

PT BIO Farma  berdasarkan hasil analisis keseluruhan terhadap Efektifitas 

Pengamanan Persediaan Bahan Baku yang menunjukkan hasil analisis 

sebesar 88,64%. 

3) Audit Internal berperan dalam Usaha mengamankan Persediaan bahan 

Baku Pada PT. BIO Farma.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Risni Nursona (01.03.464) Universitas 

Widyatama Bandung tahun 2007  dengan judul Penelitian “ tinjauan Audit 

Internal dalam Menunjang Efektivitas Persediaan bahan instalasi ” pada 

Perusahaan Daerah  Air Minum (PDAM) Kota Bandung. 

Hasil yang didapatkan sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan audit internal di PDAM Kota Bandung cukup memadai, hal ini     

dapat diketahui dari : 

(a) Adanya Independensi Auditor Internal  

(b) Profesionalisme dalam melaksanakan tugas 

(c) Adanya Program Audit sebagai pedoman pengendalian internal 

(d) Dalam pelaksanaan audit pengendalian internal selalu melakukannya 

sesuai instruksi dan petunjuk 

(e) Laporan hasil audit diserahkan sesuai jadwal yang ditetapkan 

2) Pengendalian internal penjualan pada PDAM Kota Bandung telah berjalan     

secara efektif.  
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3) Audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal      

penjualan, hal ini ditandai dengan adanya fungsi dan kedudukan audit internal     

yang memadai. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini, penulis lakukan pada PT 

MELANIA Cibuni Estate desa suka  Kecamatan Rancabali Ciwidey Kabupaten 

Bandung jawa barat. Penelitian ini dimulai bulan Juli 2008 sampai dengan bulan 

September 2008.  

 

 

 

 

 


