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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa peran apotik 

dalam masyarakat sangat penting terutama dalam menunjang masalah kesehatan.  

Terutama dalam penyediaan obat-obatan yang berfungsi untuk menyembuhkan 

penyakit ataupun untuk menjaga kesehatan badan. 

Apotik tersebut merupakan suatu badan usaha yang beroperasi untuk 

tujuan mencari laba (profit motive), sehingga perlu dikelola dengan baik agar 

perusahaan tersebut dapat bertahan hidup.  Selain itu perusahaan harus 

menerapkan sistem pengendalian internal yang baik pula. 

Mungkin di beberapa apotik belum menerapkan sistem pengendalian 

internal yang baik, sehingga menimbulkan beberapa kesempatan untuk melakukan 

kecurangan baik secara fisik maupun administratif yang diakibatkan lemahnya 

sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan tersebut.   

Dengan tidak diterapkannya pengendalian internal dapat menimbulkan 

exposure, yaitu risiko dikali konsekuensi kerugian keuangan.  Sehingga terjadi 

penurunan pendapatan, biaya operasional yang berlebih, akuntansi tidak akurat, 

serta sanksi perundang-undangan yang berlaku. 

Bagi perusahaan sangat terasa sekali dampaknya karena dengan hilangnya 

pendapatan yang telah diperolehnya melalui penjualan, sedangkan perusahaan 

harus tetap memenuhi biaya operasi untuk dapat terus berjalan.  Untuk memenuhi 

biaya operasional, pemilik perusahaan dapat menambah modalnya dengan modal 

sendiri maupun modal pinjaman untuk menutupi kerugian tersebut.   

Bila kondisi ini terus berlanjut maka perusahaan akan gulung tikar karena 

telah keluar dari tujuan awalnya yaitu mencari laba.  Sedangkan kerugian yang 

akan dialami oleh masyarakat sekitarnya antara lain kesulitan dalam meperoleh 

obat untuk kebutuhannya, karena tempat dimana mereka biasa membeli obat 

sudah tidak ada lagi.  Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kecurangan atau 

penyimpangan dalam pihak intern perusahaan. 
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Maka dalam hal ini pihak perusahaan harus betul-betul dituntut untuk 

lebih baik lagi dalam merancang pengendalian internal bagi perusahaannya, agar 

semua penerimaan pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah benar-benar 

diterima oleh pihak perusahaan sehingga hal yang tidak diinginkan dapat 

dihindari.  Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan eksposur pengamanan pendapatan penjualan 

perusahaan yang berjudul : “ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL 

DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN 

PENJUALAN”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan pengendalian internal yang dijalankan perusahaan telah 

memadai. 

2. Bagaimana pengendalian internal yang dijalankan dalam menunjang 

efektivitas pengelolaan pendapatan penjualan perusahaan. 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal pengelolaan pendapatan 

penjualan dalam perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan pendapatan penjualan perusahaan 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini bagi penulis, perusahaan, 

dan pembaca antara lain : 

1. Bagi penulis, yaitu sebagai tambahan pengalaman serta dapat memperbaiki 

dan mengembangkan cara berfikir penulis atas teori-teori yang telah didapat 

dalam bangku kuliah, serta mengetahui sampai dimana pemahaman penulis 
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atas ilmu yang diperolehnya.  Disamping itu merupakan pra-syarat akademik 

untuk penyelesaian pendidikan kesarjanaan di Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbang saran kepada perusahaan 

mengenai sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan dalam 

pengelolaan pendapatan penjualan agar berjalan dengan efektif. 

3. Bagi pembaca, sebagai referensi serta digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan masukan yang berarti sehubungan dengan masalah yang 

dibahas. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan 

merugikan perusahaan berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan lain-

lain baik secara fisik maupun administratif. 

Dengan semakin besarnya aktivitas suatu perusahaan, maka semakin besar 

tingkat pendapatan yang akan diterima perusahaan tersebut, di lain pihak disadari 

juga bahwa pengawasan manajer perusahaan semakin terbatas.  Pada perusahaan 

yang aktivitasnya masih kecil dengan jumlah pendapatan yang masih sedikit serta 

kegiatan operasi yang masih terbatas, manajer perusahaan masih mungkin untuk 

dapat mengawasi karyawannya secara pribadi serta memperhatikan seluk beluk 

perusahaanya.   

Lain halnya dengan perusahaan yang telah berkembang menjadi besar 

dengan jumlah karyawan yang banyak dan struktur organisasinya akan menjadi 

kompleks.  Dalam kondisi ini manajer perusahaan sudah tidak dapat lagi 

mengawasi secara langsung karyawannya.  Keterbatasan manajer dalam 

melakukan pengawasan aktivitas operasional perusahaan tidak berjalan efektif 

sehingga harus mendelegasikan wewenangnya, sedangkan harta perusahaan dalam 

hal ini pendapatan, keamanannya harus tetap terjamin, sangat perlu bagi manajer 

perusahaan untuk menyusun suatu sistem yang dapat mendukung kelancaran 

pelaksanaan operasional, agar pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan 

benar-benar diterima sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 
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Meskipun tidak ada suatu sistem yang menjamin untuk tidak terjadinya 

suatu penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, akan tetapi ada harapan 

pada sistem pengendalian yang terkodinir dengan baik dalam perusahaan, yang 

kiranya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan semuanya itu. 

Sistem pengendalian internal dengan unsur-unsur yang diterapkan secara 

konsisten akan membantu memperkecil resiko penyimpangaan baik pencurian, 

penyelewengan, kecurangan dan lain-lain, baik secara fisik maupun administratif 

yang merugikan bagi perusahaan. 

 Pengertian pengendalian intern menurut Committee on Sponsoring 

Organizations (COSO) yang dikutip oleh Bodnar & Hopwood (2004 : 108) adalah 

sebagai berikut : 

“Internal control is a process, implemented by board of directors, 
management and those under their direction to provide reasonable 
assurance that control objective are achieved with following : 
Effectiveness and efficiency of operations, Reliability of financial 
reporting, Compliance with applicable laws and regulations”. 
 

Berdasarkan uraian tersebut pengendalian internal adalah sebagai suatu proses 

yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan orang lain di rancang 

untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan dalam kategori sebagai 

berikut : a) keandalan laporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi, c) 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 Unsur-unsur pokok pengendalian Internal menurut La Midjan & Azhar 

Susanto (2001 : 60) terdiri dari : 

1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan 
fungsi (segretion of function) dan pekerjaan yang tepat. 

2. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan. 
3. Unsur pelaksanaan yang wajar (praktik yang sehat). 
4. Unsur kualitas pegawai. 
5. Bagian pengawasan intern (internal auditing). 

 
Sebagaimana yang diutarakan diatas, unsur-unsur tersebut mengandung kebijakan 

dan prosedur dalam meminimalkan risiko yang dapat terjadi sehingga perusahaan 

dapat memenuhi tujuannya. 

Tujuan pokok pengendalian internal menurut Mulyadi (2001:164) : 

1. Menjaga kekayaan organisasi. 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
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3. Mendorong efisiensi. 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 
Tujuan pengendalian internal tersebut dapat dikelompokan menjadi : 

1. Pengendalian akuntansi (Accounting Control).  Meliputi rencana organisasi 

dan semua cara serta prosedur yang berhubungan dengan pengamanan harta 

milik perusahaan dan dapat dipercayainya catatan keuangan. 

2. Pengendalian administrasi (Administrative Control).  Meliputi  rencana 

organisasi dan semua cara dan prosedur yang berhubungan dengan efisiensi 

usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan. 

Pengelolaan menurut La Midjan & Azhar Susanto (2000:23) terbagi ke dalam 3 

aktivitas, yang antara lain : 

1. Perencanaan. 
2. Pelaksanaan. 
3. Pengendalian. 

 
1. Aktivitas perencanaan terdiri atas : 

a. Pemilihan tujuan organisasi, memprediksi hasilnya dengan cara 

pencapaian tujuan yang berbeda, memutuskan bagaimana cara mencapai 

hasil yang diinginkan. 

b. Mengkomunikasikan tujuan serta cara bagaimana mencapai tujuan tersebut 

kepada seluruh bagian organisasi. 

Salah satu alat perencanaan yang paling popular adalah anggaran yang 

merupakan gambaran kuantitatif rencana tindakan yang diusulkan manajemen 

dan merupakan alat untuk mengkordinasi apa yang harus dilakukan dalam 

implementasi rencana tersebut. 

2. Aktivitas pelaksanaan terdiri atas : 

a. Prosedur pembelian. 

b. Prosedur penjualan. 

3. Aktivitas pengendalian terdiri atas : 

a. Tindakan yang merupakan implementasi keputusan perencanaan. 

b. Membuat keputusan bagaimana menilai kinerja serta umpan balik yang 

perlu disajikan untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan. 
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Menurut Arens & Loebbecke (2000:290), agar pengendalian internal dapat 

berfungsi secara baik dan efektif maka perusahaan harus memperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Recorded transactions exist (existence). 
2. Existing transactions are recorded (completeness). 
3. Recorded transactions are stated at the correct amount (accuracy). 
4. Transaction are properly classified (classification). 
5. Transactions are recorded on the correct dates (timing). 
6. Recordded transactions are properly included in the master files & 

correctly summarized (posting & summarization). 
 
Sebagaimana dikemukakan diatas, efektivitas pengelolaan pendapatan 

penjualan dapat tercipta apabila ditunjang dengan fungsi-fungsi pengendalian 

internal yang antara lain : setiap transaksi yang dicatat benar-benar terjadi, semua 

transaksi yang terjadi dicatat, setiap transaksi dinilai dengan tepat, setiap transaksi 

diklasifikasikan dengan tepat, setiap transaksi dicatat pada waktu yang tepat, serta 

setiap transaksi dimasukan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan 

diikhtisarkan dengan benar. 

Adapun definisi pendapatan menurut IAI – Komite SAK (2002 : 23) 

dalam PSAK No. 23 adalah sebagai berikut : 

“Yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus kas masuk bruto 
dari manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal perusahaan 
selama satu periode, bila arus kas masuk itu mengakibatkan kenaikan 
akuitas yang berasal dari kontribusi penanam modal”. 
 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran penulis menyusun sebuah 

hipotesis sebagai berikut : 

“Pengendalian internal yang diterapkan dan dijalankan secara memadai dapat 

menunjang efektivitas pengelolaan pendapatan penjualan perusahaan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif.  

Menurut Nazir (2003 : 54) : 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu 
kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
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mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki”. 
 

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu 

keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat dengan cara 

mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder berdasarkan fakta 

yang nampak dalam organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan 

dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

antara lain :  

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu peninjauan secara langsung ke 

perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan 

keterangan-keterangan yang diperlukan.  

a. Observasi atau pengamatan secara langsung, penelahaan catatan dan 

dokumen perusahaan. 

b. Mengadakan wawancara atau diskusi dengan pejabat-pejabat yang 

berwenang dengan masalah yang diteliti.  

c. Membuat daftar pertanyaan untuk menilai masalah yang akan diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melalui penelaahan 

buku-buku, literatur-literatur, serta referensi lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  Informasi yang diperoleh tersebut digunakan sebagai 

pedoman serta landasan berpikir dalam penambahan masalah yang dihadapi. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukan atau dilaksanakannya 

penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Apotik Guna Dharma 

Farma yang berlokasi di Jalan Bojong Raya No. 90 Bandung. Sedangkan lamanya 

penelitian 1 bulan, dimulai pada akhir bulan oktober 2008 sampai dengan akhir 

novenber 2008. 


