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BAB 1 

     PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dengan berkembangnya jaman sejalan dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi nasional kebutuhan listrik dalam negeri akan meningkat. 

Untuk mengejar peningkatan kebutuhanlistrik tersebut,maka dibutuhkan 

setidaknya penambahan daya untuk menghasilkan daya listrik. Kondisi seperti 

ini memacu perusahaan untuk melakukan operasional perusahaan seefisien 

mungkin seperti pemakaian listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero). 

 Karena pentingnya peranan sektor listrik,sektor usaha yang kegiatannya 

berhubungan dengan pengadaan dan penyediaan tenaga listrik bagi kebutuhan 

masyarakat harus digolongkan sebagai perusahaan yang menyelenggarakan 

kemanfaatan umum (public utilities). Perusahaan yang ditugaskan untuk 

menampung dan melaksanakan semua kegiatan perancangan, pembangunan dan 

pengusahaan tenaga listrik adalah Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) 

(Bappenas.go.id, 2010). 

Menejemen tidak mungkin lagi secara langsung mengawasi jalannya operasi 

perusahaan secara keseluruhan. Dipihak lain tanggung jawab menejemen adalah 

untuk mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan dan penggelapan yang 

terjadi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai untuk itu menejemen dituntut 

untuk dapat menciptakan suatu pengelolaan yang optimal dengan 

mempertimbangkan manfaat dan biayanya. 
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Suatu alat yang diciptakan pimpinan tersebut adalah fungsi pemeriksaan 

internal. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu aspek dari struktur 

pengendalian intern dengan adanya fungsi itu maka pimpinan dapat lebih mudah 

mengendalikan seluruh kegiatan atau fungsi yang ada pada perusahaan dalam 

berbagai situasi termasuk masalah kecurangan, pemborosan, ketidak-efektivan 

dan ketidak-efisienan. 

PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik Indonesia tumbuh 10,17% 

sepanjang 2012 atau tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Pada tahun 2011, 

penjualan listrik PLN mencapai 173 terawatt hour (tWh) (listrikindonesia.com, 

2013). 

Penjualan  merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam 

menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya 

transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau 

pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. 

Karena itu Penjualan merupakan fungsi yang cukup penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan akan dapat ditemuinya kecurangan-kecurangan, pemborosan, 

ketidak-efektivan dan ketidak-efisienan yang dalam hal ini dapat merugikan 

perusahaan sehingga diperlukan suatu pengendalian yang dapat memeriksa dan 

mengevaluasinya. 

Berdasarkan data yang diolah Bisnis, kebutuhan tenaga listrik Indonesia 

akan meningkat 8,4% setiap tahun yakni meningkat dari 189 TWh menjadi 386 

TWh pada 2023. Pelanggan juga meningkat dari 54 juta menjadi 77 juta atau 

bertamba 2,7 juta per tahun hingga 2022. Penambahan pelanggan akan 
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meningkatkan rasio elektrifikasi dari 79,6% menjadi 97,7%. Pasalnya, 

kemampuan PLN memenuhi kebutuhan listrik tidak sebanding dengan 

meningkatnya kebutuhan listrik (www.bisnis.com). 

Dari masalah-masalah yang terjadi mengharuskan adanya pengendalian 

intern untuk menjamin kelancaran aktivitas penjualan sehingga sesuatu nya dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, memberikan jaminan terhadap 

kebenaran dan kelengkapan akibat finansial daripada penjualan. Sehingga akan 

menghindari adanya penyalahgunaan dan penyelewengan sampai batas minimum 

apabila tetap terjadi juga dapat membantu dalam menekan biaya-biaya yang 

dikeluarkan sehubungan dengan kesalahan atau penyelewengan tersebut. Dan 

dapat menghasilkan laporan yang wajar mengenai hasil dari penjualan sehingga 

pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat. 

 Karena itu manajemen harus berhati-hati dalam menangani masalah 

penjualan ini. Apabila terjadi penyimpangan manajemen harus bertindak cepat 

untuk mengarahkan kembali kepada tujuan yang telah di tetapkan yang 

dinamakan pengendalian. Pengendalian harus menyediakan data yang andal, 

mengamankan aktiva dan catatan, mendorong efisiensi operasional serta 

mendorong ketaatan kepada kebijakan yang ditetapkan manajemen.Untuk 

menunjang efektivitas suatu pengendalian intern maka salah satu unsur penting 

adalah adanya suatu bagian dalam perusahaan yang bertugas menilai kelayakan 

dan keefektivan pengendalian intern yang ada dan menilai kualitas kegiatan yang 

telah dijalankan perusahaan. Bagian ini disebut dengan audit internal. 

http://www.bisnis.com/
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 Tugas-tugas bagian audit internal dalam perusahaan tidaklah mudah. 

Bagian ini dituntut harus mempunyai sikap dinamis, tanggap dan menguasai 

semua aspek kegiatan yang ada dalam perusahaan.Untuk maksud tersebut audit 

intern menyajikan analisis-analisis, penilaian-penilaian, saran-saran, bimbingan 

dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan kegiatan yang telah ditelaah, 

dipelajari dan dinilainya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: “Peranan Audit Internal 

Terhadap Efektivitas Penjualan”(Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jabar dan Banten. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulisan 

mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan audit internal atas penjualan pada  sudah memadai ? 

2. Apakah aktivitas penjualan telah dilaksanakan secara efektif ? 

3. Bagaimana peranan audit internal terhadap peningkatan efektivitas 

penjualan? 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah  untuk menganalisis 

data gambaran serta membuat kesimpulan mengenai peranan Audit Internal dalam 

meningkatkan efektivitas penjualan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan 

Banten. 
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Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jabar dan Banten. 

2. Untuk mengetahui efektivitas penjualan pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jabar dan Banten. 

3. Untuk mengetahui peranan Audit internal dalam efektivitas penjualan 

pada PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan 

berguna : 

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai audit 

internal dan pengendalian intern yang efektif dalam praktek serta 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana 

Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan 

perusahaan yang menjadi objek penelitian, sejauh mana peran audit 

internal dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal. 

3. Bagi pembaca yaitu dapat digunakan sebagai perbandingan bagi tulisan 

lain yang sejenis dan juga sebagai sumber informasi dalam penelaahan 

lebih lanjut. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten, 

yang bertempat di Jalan Asia afrika No. 63 Bandung. Waktu penelitian dimulai 

dari bulan september sampai dengan skripsi ini selesai disusun. 

 

 

 

 

 

 

 


