
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan semakin 

bekembangnya sumber daya manusia, akan membawa dampak yang besar dan 

luas terhadap perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini melanda pula pada 

setiap badan usaha, se4hingga perubahan teknologi yang terjadi dan yang akan 

terjadi akan mengubah pula struktur kehidupan dan operasi setiap badan usaha. 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, akan mengakibatkan 

persaingan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan semakin rumitnya 

masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan 

fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Agar tercapai 

pelaksanaan pengawasan yang efektif, diperlukan suatu struktur pengawasan yang 

baik sehingga dapat membantu pencapaian perusahaan secara keseluruhan. 

 Untuk menjaga dan memelihara keefektifan pengendalian, maka 

perusahaan biasanya memerlukan suatu bagian khusus yang disebut bagian audit 

internal. Bagian audit internal dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya 

manusia yang telah dipilih secara objektif dan mempunyai kualifikasi sesuai 

dengan bidangnya, terampil, cakap dan yang lebih penting lagi memiliki integritas 

dan kejujuran. Bagian ini bertugas mengawasi dan mengevaluasi keefektifan 

setiap aktivitas pengendalian yang ada dalam perusahaan dan menjaga agar 

seluruh prosedur dan penentuan yang berlaku di perusahaan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

 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 
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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. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT "X" 

yang berlokasi di Bandung. Selain itu perusahaan 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 mana hasil penelitian tersebut akan tertuangkan dalam skripsi 

yang berjudul: "Dampak Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Penjualan". 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

penjualan merupakan masalah yang cukup rumit dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal atas penjualan pada PT PLN (Persero) 

Unit Distribusi Jabar dan Banten. 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengendalian internal atas penjualan pada 

PT PLN (Persero) Unit Distribusi Jabar dan Banten. 

3. Bagaimana peranan audit internal atas penjualan pada PT PLN (Persero) Unit 

Distribusi Jabar dan Banten dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal penjualan. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud  

Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Strata-1 (S-l) 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

 
1.3.2 Tujuan  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah audit internal telah dilaksanakan secara memadai 

2. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal penjualan pada perusahaan 

telah dilaksanakan dengan efektif 

3. Untuk  mengetahui   peranan   audit   internal   dalam   menunjang   efektivitas 

pengendalian internal penjualan 

 
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian di atas, maka kegunaan 

yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Penulis, untuk lebih memahami mengenai dampak tentang audit internal dan 

pengendalian internal  penjualan  dan  membandingkan   antara  teori   yang 

diperoleh selama perkuliahan. 

2. Pihak perusahaan, diharapkan dapat dapat digunakan sebagai acuan yang 

bermanfaat  bagi  pihak  manajemen  perusahaan  yaitu  untuk  memberikan 

gambaran mengenai dampak audit internal sebagai alat bantu manajemen 

dalam meningkatkan efektivitas penjualan, sehingga dapat dijadikan bahan 

masukan yang berarti bagi perusahaan dalam menjalankan penjualannya, serta 

sebagai gambaran tentang pentingnya peranan audit internal penjualan dalam 

menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas manajemen dalam 

mencapai efektivitas penjualan. 
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3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama (d/h 

STIEB). 

4. Bagi pihak lain, penulis mengharapkan penelitian ini dapat sebagai referensi 

serta menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman terbatas mengenai 

judul yang diteliti. 

 
1.5 Rerangka Pemikiran 

Persaingan antara perusahaan sejenis merupakan faktor yang tidak dapat 

dihindarkan lagi oleh perusahaan. Namun demikian tidaklah berarti bahwa 

bangkrutnya suatu perusahaan disebabkan hanya karena adanya persaingan, tetapi 

yang paling besar pengaruhnya adalah faktor intern perusahaan. Untuk mengatasi 

hal ini, maka pimpinan dalam batas-batas tertentu akan mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan. Pendelegasian wewenang itu harus diikuti 

pengawasan agar wewenang yang telah diberikan tidak disalahgunakan. 

Pendelegasian wewenang itu membutuhkan seperangkat kebijakan dan prosedur 

yang memadai untuk menjamin terselenggaranya operasi perusahaan secara 

efektif dan efisien serta mengurangi kesalahan, penyimpangan, ataupun 

kecurangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. 

 Dalam keadaan tersebut pimpinan memerlukan suatu alat pengendalian 

yang dapat memberikan seluruh informasi yang dapat diandalkan dan dapat 

membantunya dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu juga alat 

tersebut memiliki aturan keputusan yang tepat, juga alat tersebut memiliki aturan 

yang mengatur tindakan, aktivitas dan transaksi penjualan dalam organisasi 

perusahaan. Untuk itu pimpinan memerlukan suatu alat pengendalian internal 

yang memadai. 

 Tentang pengendalian internal menurut Committee Of Sponsoring 

Organizations (COSO) dikutip oleh William F. Messier. Jr (1997.187) 

mengemukakan : 

“Internal control is a process, efected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable 
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assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories; 
a. effectiveness and efficiency of operations 
b. reliability of financial reporting 
c. compliance with applicable laws and regulations” 
Dari definisi tersebut dapat ditarik persepsi konsep yang mendasar antara 

lain : 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses artinya bahwa apa yang kita 

putuskan hari ini yang menyangkut berbagai aspek-aspek yang 

berhubungan dengan strategi, kooperasi. Strategi implementasinya 

maupun operasionalnya guna mencapai tujuan perusahaan bukanlah 

merupakan akhir segalanya. Hal tersebut akan selalu mengalami 

perubahan seiring dengan tuntutan perubahan-perubahan. 

2. Pengembalian internal akan berjalan secara efektif sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya bukan terletak pada kecanggihan 

teknologi ataupun kebijakan-kebijakan. 

3. Pengendalian internal dapat menjadi harapan untuk mencapai jaminan 

kelayakan, tetapi bukan jaminan yang mutlak terhadap entitas manajemen 

maupun direksi. 

4. Pengendalian internal adalah merupakan kategori-kategori yang saling 

berhubungan antara efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas laporan 

keuangan dan keputusan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 

Agar pengendalian internal dilaksanakan sebagaimana independen. Brink 

dan Witt (1999;1) mendefinisikan audit internal sebagai berikut : 

“internal auditing is an independent appraisal function established with 

in an organization to examine and evaluate its activities as a service to 

organization” 

Bahwa  audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang dilaksanakan 

secara independen yang dibangun di dalam organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi aktivitas-aktivitas sebagai suatu bentuk pelayanan kepada 

organisasi perusahaan, keterbatasan waktu dan kemampuan pimpinan 

menyebabkan diperlukannya. Staf auditor internal yang sifatnya independen, 
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dalam arti tidak terlibat dalam kegiatan operasionalnya yang dapat menurunkan 

nilai independensinya. 

Audit internal dalam suatu perusahaan benar-benar sangat diperlukan 

terutama untuk perlindungan terhadap tanggung jawab manajemen dalam 

melakukan penjualan, terutama dalam pengendalian penjualan mengingat 

besarnya peranan penjualan dalam perusahaan. Untuk tercapainya tujuan 

pengendalian internal penjualan yang baik, maka audit internal pada penjualan 

adalah syarat mutlak. Hal ini tidak saja mencegah kerugian-kerugian yang 

dikehendaki tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 

 Penjualan adalah transaksi atau kegiatan perusahaan berupa penyerahan 

barang atau jasa kepada konsumen yang mengakibatkan timbulnya penerimaan 

uang atau akibat finansial lainnya. Dari pengertian tersebut, maka penjualan 

adalah semua penghasilan yang timbul sebagai akibat adanya penyerahan barang-

barang atau jasa kepada para pembeli, baik secara tunai maupun secara kredit. Di 

dalam perusahaan yang relatif besar dengan tingkat penjualan yang tidak dapat 

dikatakan sedikit, pengendalian penjualan merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi. 

 Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya peranan audit internal untuk 

membantu manajemen dalam meneliti dan mengawasi apakah prosedur, metode, 

dan teknik yang menjadi alat dari pengendalian internal yang telah ditetapkan itu 

betul-betul telah dilaksanakan. Audit internal dilakukan oleh auditor intern, yang 

dalam kedudukannya yang bebas dari kegiatan operasional maka dia dapat 

menilai semua aktivitas dalam perusahaan yang berkaitan dengan berbagai aspek 

yang mempengaruhi jalannya operasi, seperti misalnya kegiatan penjualan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: ”pelaksanaan audit internal yang memadai dapat menunjang 

tercapainya efektivitas pengendalian internal penjualan”. 

 
1.6 Metodologi Penelitian  

Penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis.  Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk : 
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1. Mengumpulkan fakta berupa datra atau informasi yang dan akurat dari 

objek yang diteliti. 

2. Mengolah data atau informasi yang diperoleh dari objek penelitian 

3. Menganalisis   data  atau  informasi   dengan  menguji  hipotesis yang  

telah ditetapkan dan mengadakan interprestasi yang lebih dalam tentang 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

4. Memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek yang diteliti. 

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Penelitian lapangan (Field research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti melalui: 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

perusahaan yang akan diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, para staf, dan pegawai perusahaan yang 

bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 

diteliti. 

c. Daftar pertanyaan (kuesioner), yaitu melakukan tanya jawab dalam 

bentuk tertulis dengan pimpinan dan staf perusahaan yang dianggap 

berwenang untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk 

melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Penelitian kepustakaan (Library research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh dengan 

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

sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti 

 
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 
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Penelitian  ini   dilakukan  pada  PT  PT PLN (Persero) Unit Distribusi 

Jabar dan Banten yang berlokasi di Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai bulan 

September 2005 sampai dengan selesai. 


