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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia menghasilkan 2,55 juta ton karet alam pada tahun 2007 setelah 

Thailand dengan produksi karet alam sebesar 2,97 juta ton. Hal ini membuat 

Indonesia menjadi negara pengeskpor kedua terbesar karet alam di dunia. (Vagha. 

2009). Sebagai negara yang melakukan penjualan komoditi karet, Indonesia memiliki 

banyak pelaku usaha yang menggeluti bidang ini. Banyak terdapatnya pelaku usaha 

dalam industri komoditi karet akan membuat kondisi persaingan yang semakin 

meningkat. Untuk memenangkan persaingan, manajemen perusahaan perlu 

menjalankan fungsinya antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian terhadap kegiatan perusahaan. 

Tujuan utama dari kegiatan operasional perusahaan adalah menghasilkan 

keuntungan atau laba yang dapat dicapai melalui kelancaran operasi kegiatan 

perusahaan yang bersumber dari perolehan pendapatan yang diterima dari berbagai 

transaksi penjualan barang dan jasa. (Tambunan. 2010).  

Adapun dalam perusahaan yang menjadi aktivitas utama yang penting, salah 

satunya adalah aktivitas penjualan, karena merupakan sumber utama pendapatan 

perusahaan, sehingga transaksi–transaksi yang mempengaruhi perkiraan penjualan 

harus dapat dikendalikan dengan baik. Pembentukan dan pengelolaan suatu 

pengendalian intern merupakan tanggung jawab dari manajemen, dan termasuk 
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mengawasi pengendalian intern yang ada, juga untuk mengetahui apakah 

pengendalian intern tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam praktiknya kegiatan penjualan yang dilakukan perusahaan tidak selalu 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat risiko-risiko yang mungkin timbul 

dalam kegiatan penjualan. 

Menurut (Tugiman, 2006) Pengendalian adalah berbagai tindakan yang 

dilakukan manajemen untuk mempertinggi kemungkinan tercapainya berbagai tujuan 

dan sasaran. Salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

pengendalian internal. The Institute of Chartered Accountants in England & Wales 

menyatakan pentingnya pengendalian internal sebagai sebuah peran kunci yang 

signifikan dalam pengelolaan risiko perusahaan untuk mencapai tujuannya. (London 

Stock Exchange. 2005). 

Penerapan pengendalian internal ini sangat penting karena digunakan perusahaan 

untuk mengarahkan kegiatan operasional perusahaan, mencegah penyalahgunaan 

sistem yang diterapkan, dan melindungi asset yang dimiliki perusahaan. (Novatiani. 

2011) 

Untuk menjaga dan memelihara keefektifan pengendalian, maka perusahaan 

memerlukan suatu bagian khusus yang disebut bagian audit internal. Satuan 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 
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dalam perusahaan dan menjaga agar seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku di 

perusahaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota organisasi dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, 

rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka. (Tugiman. 

2006). Audit internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, 

sehingga tidak hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap catatan-catatan 

akuntansinya saja, tetapi juga harus 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 menuju tercapainya 

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 di                             

PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang berlokasi di Jl. Sindang Sirna No. 4 

Bandung. Perusahaan ini memadai untuk dilakukan penelitian karena mampu 
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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 : 

“Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern 

Penjualan Komoditi Karet” 

 (Studi Empiris pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)) 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern 

penjualan merupakan masalah yang cukup rumit dalam pelaksanaannya. Berdasarkan 

uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Apakah audit internal telah dilaksanakan secara memadai.  

2. Apakah pengendalian intern penjualan pada perusahaan telah dilaksanakan 

dengan efektif. 

3. Bagaimana peranan audit intenal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

intern penjualan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal atas penjualan telah 

dilaksanakan secara memadai. 

2. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas penjualan telah 

dilaksanakan secara efektif. 

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern penjualan. 
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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. Bagi penulis, sebagai tambahan pengalaman untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan 

praktek yang sebenarnya tentang audit internal dan pengendalian intern 

penjualan, selain itu untuk memenuhi syarat dalam memenpuh ujian Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang 

bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yaitu untuk memberikan 

gambaran mengenai peranan 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. 

3. Bagi pembaca lainnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas mengenai 

judul yang diteliti. 

 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jalan 

Sindang Sirna No. 4 Bandung. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan 

Desember tahun 2014 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 


