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ABSTRAK 
 

DAMPAK AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 
PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN 

 
 
 Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam 
melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, 
penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan 
mereka. Audit internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, 
sehingga tidak hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap catatan-catatan 
akuntansinya saja, tetapi juga hams memahami permasalahan-permasalahan dan 
kebijakan manajemen. Pihak manajemen sebagai pihak pengambil keputusan 
memerlukan bantuan auditor internal dalam menentukan kebijakan yang tepat 
sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan berdasarkan analisis, penilaian 
serta saran-saran yang objektif serta independen agar tujuan perusahaan dapat 
tercapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, manajemen seharusnya 
memperhatikan segala aspek dalam perusahaan. Salah satu elemen penting yang 
dapat mempengaruhi penetapan laba rugi perusahaan adalah penjualan, karena 
dengan adanya penjualan inilah perusahaan akan memperoleh pendapatan yang 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan laba 
yang berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Penulis melakukan penelitian pada PT PLN (Persero) Unit Distribusi Jabar 
dan Banten. Bada Usaha Milik Negara ini memadai untuk dilakukan penelitian 
karena mampu menyediakan data-data yang dibutuhkan. Atas dasar inilah penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas kegiatan penjualan yang 
tertuang dalam skripsi yang berjudul: "Dampak Audit Internal dalam Menunjang 
Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan". 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik 
dengan menggunakan pendekatan survai. Sedangkan untuk memperoleh data yang 
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini digunakan teknik penelitian lapangan 
dengan bantuan instrumen yang dikembangkan menjadi pertanyaan umum dan 
khusus dengan skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert dan 
penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis 
yang dipakai untuk dasar pertimbangan dengan kenyataan yang ada selama 
dilakukannya penelitian. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisa Korelasi 
Rank Spearman. 
 Dari hasil perhitungan statistik didapat bahwa angka koefisien korelasi 
spearman sebesar 0,895 yang berarti adanya hubungan yang signifikan antara 
auditor internal dengan efektivitas pengendalian audit internal penjualan. 
Sedangkan Efektivitas pengendalian audit internal penjualan sebesar 80% dan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan pengujian hipotesis 
didapat t hitung sebesar 5,27 lebih besar dari t tabel (2,365), maka hipotesis yang 
diajukan oleh penulis dapat diterima. 

 


