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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan semakin 

berkembangnya sumber daya manusia, akan membawa dampak yang besar dan 

luas terhadap perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini melanda pula pada 

setiap badan usaha, sehingga 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 yang 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. 

Dengan adanya perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, auditor 

internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditentukan. Perlunya konsep auditor internal karena 

bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan. Semakin besar suatu organisasi, 

maka semakin luas pula rentang pengendalian yang dipikul pimpinan, sehingga 

menyebabkan manajemen harus menciptakan suatu struktur pengawasan yang 

efektif untuk mencapai suatu pengelolaan yang optimal dengan 

mempertimbangkan manfaat dan biayanya. 

Disadari sepenuhnya bahwa efektivitas sebagai dasar dari keberhasilan dan 

efisiensi sebagai syarat minimal untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan akan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor 

eksternal.  Hal seperti ini menuntut pimpinan perusahaan untuk melimpahkan 

sebagian wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada bawahan secara sistematis. 

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka kesempatan untuk 

melakukan penyimpangan tersebut semakin terbuka, sehingga mengakibatkan 
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terjadinya inefisiensi dan ketidakseimbangan terhadap prosedur yang ditetapkan 

perusahaan. 

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap hal-

hal yang tidak diinginkan dan untuk memberikan penilaian terhadap jalannya 

operasi perusahaan, maka memerlukan adanya auditor internal dalam suatu 

perusahaan. Dengan adanya auditor internal yang memadai, manajemen dalam 

mengelola perusahaan selalu dituntut untuk memperoleh data yang benar dan 

dapat dipercaya mengenai segala kegiatan dalam perusahaan. 

 Auditor internal merupakan suatu jenis audit yang sangat penting, yang 

dilaksanakan sistematis atas catatan-catatan, prosedur-prosedur dan operasi-

operasi suatu perusahaan. Dengan demikian kesalahan yang materiil dalam sistem 

akuntansi dapat dihindarkan. Oleh karena itu, auditor internal juga merupakan alat 

bantu bagi manajemen untuk mengamankan harta kekayaan dan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana efektivitas perusahaan telah tercapai serta sejauh 

mana prosedur telah ditaati. 

 Tujuan auditor internal adalah menilai efisiensi dan efektivitas 

pengendalian intern, karena itu terdapat hubungan yang erat antara auditor 

internal dengan pengendalian intern. Jadi bila auditor internal dilaksanakan 

dengan efektif, maka akan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern. 

 Dengan demikian pengendalian intern yang ada harus terus menerus 

diawasi oleh pihak auditor internal untuk menjamin berjalannya pengendalian 

intern sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian 

pihak auditor internal wajib memberikan laporan hasil dari pengawasannya 

kepada manajer dalam menunjang keefektivan operasi perusahaan khususnya 

dalam pengelolaan kas. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyususn skripsi 

dengan judul : “PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM 

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAS” (Studi kasus 

pada Yamaha Berlian Pasteur No. 119 A Bandung). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian sebelumnya, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah auditor internal dalam rangka meningkatkan keefektifan pengelolaan 

kas telah memadai 

2. Apakah pengelolaan kas yang telah diterapkan oleh perusahaan telah efektif 

3. Bagaimanakah peranan auditor internal dalam meningkatkan keefektifan 

pengelolaan kas. 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menilai memadai atau tidaknya auditor internal dalam 

meningkatkan keefektifan pengelolaan kas 

2. Untuk mengetahui dan menilai efektif atau tidaknya penerapan pengelolaan 

yang telah ditetapkan pimpinan perusahaan 

3. Untuk mengetahui dan menilai peranan auditor internal dalam meningkatkan 

keefektifan pengelolaan kas 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa 

hasilnya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

1. Bagi Penulis 

a. Melatih penulis dalam membahas kasus ilmiah dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah 

b. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai pengelolaan kas yang 

dilaksanakan oleh perusahaan 

c. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir 

Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi tentang: 

a. Upaya pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan kas 

b. Bagaimana menerapkan Pemeriksaan intern yang baik sebagai suatu bagian 

yang independen dalam perusahaan 

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak 

lain khususnya yang berkaitan dengan topik mengenai Pemeriksaan intern 

yang memadai dapat menunjang efektivitas pengelolaan kas perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kas merupakan salah satu unsur yang penting dalam laporan keuangan 

karena keterlibatan hampir dalam setiap transaksi perusahaan. Selain itu kas 

merupakan satu-satunya harta yang dapat ditukarkan dengan harta lain, karena 

sifatnya yang sangat likuid dan transaksi kas menyajikan suatu masalah yang 

khusus di mana semua transaksi perusahaan pada akhirnya akan menyangkut kas, 

maka transaksi kas ini perlu mendapat perhatian dan pengendalian yang baik. 

Bertambah besarnya perusahaan diikuti bertambah luasnya ruang lingkup 

organisasi akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Salah satu 

kesulitan yang dialami oleh manajemen adalah melakukan pengawasan secara 

langsung atas kegiatan perusahaan. Dengan semakin luasnya ruang lingkup yang 

harus dikendalikan maka akan dirasakan adanya kesulitan yang disebabkan karena 

keterbatasan kemampuan dari pihak manajemen itu sendiri. Untuk mengatasi 

masalah tersebut manajemen memerlukan suatu alat bantu untuk melakukan 

pengendalian yang memadai, yang disebut suatu sistem pengendalian intern yang 

memadai. 

Pengendalian intern sangat diperlukan keberadaannya di dalam 

perusahaan. Apabila perusahaan telah memiliki pengendalian yang baik, maka 

segala bentuk penyimpangan terhadap kas perusahaan dapat dikurangi seminimal 

mungkin. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika setiap perusahaaan menyadari 
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pentingnya pengendalian intern, yang tentunya diterapkan dan dijalankan 

perusahaan dengan baik dan benar. 

Audit internal menurut IIA US (1995:p88) ; IIA UK (1998) ; Sawyer 

(2003:p8) dan Moeller (2005;p5) adalah sebagai  berikut:  

“Internal auditing is an independent appraisal function established 

within an organization to examine and valuable its activities as service 

to the organization”. 

 

Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut Committee of 

Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip oleh Boynton et al (1996;254) 

adalah sebagai berikut : 

“Internal Control is a process, effected by an entity’s boards of director, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objective in the following 

categories : 

- Reliability of financial reporting 

- Effectiveness and efficiency of operations 

- Compliance with applicable law and regulations.” 

 

Pengertian  tersebut diartikan sebagai berikut : 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan orang lain yang dirancang untuk menyediakan 

keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan yang dikategorikan 

sebagai berikut : 

- Keandalan laporan keuangan 

- Operasi yang efektif dan efisien 

- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 

 

Tujuan dibentuknya struktur pengendalian intern dalam perusahaan adalah 

untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan seluruh 
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prosedur dan metode yang menjadi unsur itu sendiri dan benar-benar sesuai. Agar 

struktur pengendalian intern dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka 

diperlukan adanya auditor internal. 

Efektivitas pengelolaan kas dapat dinilai jika ketentuan-ketentuan, standar-

standar dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan 

sepenuhnya oleh setiap personil yang ada dalam perusahaan tersebut. Kebijakan-

kebijakan perusahaan dapat berupa setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus 

dicatat, pengeluaran kas yang diatas jumlah yang ditentukan harus mendapat 

otorisasi dari pihak manajemen yang lebih tinggi, setiap penerimaan kas pada hari 

itu disetorkan ke bank pada hari itu juga. Pengelolaan kas juga dapat diartikan 

efektif jika tujuan dari pengelolaan kas itu sendiri tercapai. 

Adapun tujuan dari pengelolaan kas itu sendiri agar penerimaan kas yang 

diterima perusahaan adalah jumlah yang sebenarnya, agar perusahaan dapat 

melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, agar jumlah uang kas yang tersedia 

di perusahaan tersedia dengan cukup tidak lebih dan tidak kurang. 

Dengan demikian semakin memadai pengendalian intern yang ada dalam 

perusahaan dan semakin dipatuhinya pengendalian intern tersebut oleh seluruh 

personil perusahaan, maka semakin efektif pengelolaan kas yang dilakukan oleh 

pihak manajemen perusahaan. Sebaliknya jika pelaksanaan pengendalian intern 

banyak menyimpang dari yang semestinya, maka efektivitas pengelolaan kas 

dapat dikatakan masih meragukan. 

Berdasarkan uraian-uraian serta pemikiran-pemikiran di atas penulis 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut : ”Auditor internal yang dilaksanakan 

dengan memadai akan berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan 

kas”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan studi kasus dengan 

metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis 

data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti dan 

kemudian dapat ditarik kesimpulan. 
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Teknik pengumpulan data melalui cara: 

1. Penelitian Lapangan 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan. Data tersebut diperoleh 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan bagian 

pemeriksaan intern perusahaan, manajer perusahaan dan staf perusahaan 

yang berwenang dalam bidang yang berhubung dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Kuesioner, diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek 

yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan  

Untuk mendapatkan data sekunder yaitu sumber informasi dari para ahli 

maupun penulis yang kompeten dalam membahas maslah yang diteliti dengan 

mengumpulkan bahan-bahan teoritis agar diperoleh suatu pengertian yang 

mendalam dan menunjang proses pembahasan terhadap data faktual. Teknik 

yang digunakan adalah read text book, majalah catatan kuliah maupun 

literature lain yang dapat menunjang data primer dan penelitian yang 

dilakukan penulis.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dalam memperoleh data 

dilakukan di Yamaha Pasteur Berlian Bandung yang bertempat di Jalan Dr. 

Djunjunan Pasteur No. 119 A Bandung. Adapun waktu penelitian dimulai bulan 

April 2011 sampai dengan Juni 2011.  

 

 

 

 

 


