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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, berkembang 

pula dunia usaha baik pada sektor industri, keuangan, perdagangan maupun jasa. 

Hal ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat dan tidak bisa dihindarkan 

serta semakin terasanya kebutuhan untuk mengendalikan segala aktivitas 

perusahaan yang semakin kompleks tersebut. Tujuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dapat terhambat karena ketidakefisienan. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu yang berfungsi 

untuk mengendalikan segala aktivitas perusahaan  agar dapat dijalankan dengan 

efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan 

perusahaan. Alat bantu yang berfungsi sebagai pengendali ini disebut 

pengendalian internal. 

 Perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang efektif agar dapat 

mengembangkan usahanya ke arah yang lebih maju. Pengendalian internal yang 

efektif dapat mengurangi sampai seminimal mungkin segala bentuk tindakan yang 

dapat menimbulkan kerugian perusahaan seperti adanya kekeliruan-kekeliruan 

dan penyelewengan-penyelewengan yang dapat terjadi dalam suatu operasi 

perusahaan. 

 Perkembangan perusahaan ke arah yang lebih maju mengakibatkan 

pimpinan perusahaan tidak mungkin mengawasi secara langsung jalannya 

pengendalian internal dari seluruh aktivitas perusahaan. Pimpinan perusahaan 

perlu mendelegasikan wewenang kepada pihak lain di dalam perusahaan, yaitu 

pihak audit internal. 

Audit internal merupakan suatu jenis pemeriksaan yang sangat penting, 

yang dilaksanakan dengan pemeriksaan yang sistematis atas catatan-catatan, 

prosedur-prosedur, dan operasi-operasi suatu perusahaan. Sebagai bagian dari 
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pengendalian internal, audit internal merupakan penghasil informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan manajemen yang obyektif. Selain itu auditor internal 

wajib memberikan laporan hasil dari pengawasan ini kepada manajer dalam 

menunjang keefektifan operasi perusahaaan khususnya operasi penjualan. 

Setelah mengetahui betapa pentingnya fungsi audit internal bagi 

kepentingan perusahaan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : 

“Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas  Pengendalian 

Internal Penjualan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang, penelitian ini akan membahas permasalahan  

berupa memadainya audit internal dan hubungannya dengan pengendalian internal 

yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah audit internal yang dijalankan perusahaan telah memadai ? 

2. Apakah pengendalian internal penjualan yang dilaksanakan perusahaan telah 

efektif ? 

3. Apakah audit internal berperan dalam menunjang pengendalian internal 

penjualan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan audit internal yang diterapkan di perusahaan. 

2. Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal penjualan yang 

dilaksanakan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui peranan  audit internal penjualan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal penjualan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian dan 

studi literatur diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna : 
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1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

saran-saran untuk memperbaiki dan mengembangkan pengendalian yang sudah 

ada, khususnya pengendalian internal penjualan. 

2. Bagi pihak lain yang membutuhkan hasil penelitian ini  sebagai bahan 

masukan dan data penelitian selanjutnya. 

3. Bagi penulis sendiri : 

a. Menambah wawasan praktek mengenai peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas  pengendalian internal penjualan. 

b. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama.  

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Berkembangnya suatu perusahaan menyebabkan pimpinan perusahaan 

dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, sehingga kemampuan pimpinan 

mengawasi secara langsung kegiatan-kegiatan perusahaan semakin terbatas dan 

menyebabkan pimpinan tidak dapat lagi mengikuti kegiatan yang terjadi secara 

langsung, tetapi pimpinan perusahaan akan selalu berusaha agar perusahaan 

berjalan sesuai dengan pola kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Keadaan tesebut di atas mendorong pimpinan perusahaan untuk 

mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tetapi tanggung jawab 

keberhasilan perusahaan tetap berada pada pimpinan. Pendelegasian wewenang 

ini membutuhkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang memadai yang 

dapat membantu manajemen pada fungsi pengawasan yang berupa pengendalian 

internal. 

Laba merupakan tolok ukur yang utama untuk menentukan maju 

mundurnya perusahaan dan merupakan prestasi kerja bagi seorang pimpinan serta 

merupakan sumber pendapatan bagi pemiliknya. Oleh karena itu pendapatan yang 

diperoleh perlu ditangani secara teliti, mulai dari timbulnya transaksi penjualan 

sampai hasil penjualan yang betul-betul diterima. Dengan demikian perlu adanya 

pengendalian internal yang baik atas penjualan dan penerimaan hasil penjualan 
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itu, agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Pengertian internal auditing menurut IIA’S Boards of Directors  yang ditetapkan 

pada bulan Juni 1999 adalah : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 
of risk management, control and governance processes”. 
 

Dari definisi yang ditetapkan IIA’S Juni 1999 ini dapat dikatakan bahwa 

internal auditing adalah suatu aktivitas independent dan objektif, aktivitas 

pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan 

nilai tambah pada kegiatan-kegitan organisasi, internal auditing membantu suatu 

organisasi dalam mencapai tujuanya dengan membentuk suatu pendekatan disiplin 

yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen 

resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. 

Definisi pengendalian internal menurut Ratliff/Wallace dalam bukunya 

Internal Auditing Principles and Techniques (1996:12),  sebagai berikut:  

“Activities within the structure are subject to established polices, 
standards and procedures, which can be thought of as a pervasive net 
work of system controls called internal control”. 

 

Dari pengertian di atas diuraikan,  pengendalian internal merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam menetapkan berbagai kebijakan, standar, 

prosedur. 

Pengertian audit internal menurut Standards for the Profesional Practice 

of Internal Auditing yang dikutip oleh Ratliff/Wallace dalam bukunya Internal 

Auditing Principles and Techniques (1996:49), sebagai berikut :  

“Internal auditing is an independent appraisal function established 
within organization to examine and evaluate it’s activities as a service 
to the organization”. 

 

Uraian definisi di atas, yaitu audit internal merupakan suatu penilaian yang 

independen, yaitu kegiatan yang terlepas dari kegiatan operasional perusahaan 
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yang ditetapkan dalam fungsi organisasi untuk menguji dan menilai seluruh 

kegiatan guna memberikan pelayanan kepada organisasi/perusahaan. 

Kedudukan audit internal yang bebas dari kegiatan-kegiatan operasional, 

dapat menilai semua aktivitas dalam perusahaan yang berkaitan dengan berbagai 

aspek yang mempengaruhi jalannya operasi. Selain itu, audit internal dapat 

membantu memberikan informasi yang benar dan objektif yang menyangkut 

keakuratan data penjualan yang akan dijadikan dasar bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. Audit internal yang independen sangat diperlukan untuk 

dapat mengendalikan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif, karena audit 

internal yang berjalan baik dapat memberikan alternatif tindakan yang terbaik 

bagi manajemen dalam memberikan dan menunjang pengendalian internal suatu 

perusahaan.  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

”Pelaksanaan Audit Internal yang Memadai akan Berperan dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada suatu perusahaan 

dengan menggunakan metode deskriptis analitis, yaitu mengumpulkan data untuk 

disajikan kembali dengan disertai analisis dan penafsiran sehingga memberikan 

gambaran yang cukup jelas. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dilakukan pada PT. 

Lucas Djaja Bandung, Jl. Belitung no. 7 Bandung, sebuah perusahaan lokal yang 

bergerak dalam bidang industri farmasi. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

Oktober sampai dengan Desember 2006.  

 


