
     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

               Perkembangan dalam dunia usaha yang pesat pada era globalisasi saat ini 

mengakibatkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang siap bersaing dengan 

perusahaan yang telah ada. Perusahaan baru tersebut ada yang dari dalam maupun luar 

negeri.  

               Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu aktivitas dan sarana. Dalam suatu perusahaan, 

penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting untuk memperoleh keuntungan. Oleh 

karena itu penjualan harus dikendalikan dan dikelola dengan baik agar efektif dan efisien, 

sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

               Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, maka semakin luas dan rumit 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Ruang lingkup pengendaliannya juga menjadi 

semakin luas. Keadaan ini mengakibatkan sejumlah operasi yang merupakan 

tanggungjawab manajemen semakin meningkat dan kompleks, sehingga manajemen akan 

menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi pengendalian terhadap setiap tahapan 

operasi perusahaan. Dan di lain pihak, manajemen dituntut untuk mengelola perusahaan 

secara efektif dan efisien. 

               Agar manajemen dapat dilakukan secara efektif, maka diperlukan suatu 

pengendalian yang baik. Sistem tersebut adalah audit internal yaitu suatu sistem yang  



terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang 

memadai untuk melindungi aktiva perusahaan, efisiensi, efektivitas, operasi dan ketaatan 

terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta meyakinkan ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. 

               Salah satu aplikasi yang penting dari pengendalian intern adalah audit internal 

yang dilakukan baik secara keseluruhan maupun terhadap salah satu bagian di dalam 

perusahaan secara terus menerus. Audit tersebut dilakukan agar tidak terdapat 

penyimpangan-penyimpangan, untuk menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian intern 

dan menilai kualitas dari aktivitas yang telah dijalankan. 

               Tugas dari audit internal adalah untuk membantu meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern, termasuk pengendalian atas penjualan. Tujuan dari audit internal 

adalah membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab, 

rekomendasi, dan pendapat yang objektif  mengenai kegiatan yang telah diperiksa. Fungsi 

dari audit internal adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengendalian intern melalui 

ketaatan, evaluasi, verifikasi serta rekomendasi. Audit internal itu sendiri adalah suatu 

fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan. 

               Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna 

menyusun skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh sidang 

sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, dengan judul: 

“PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 

PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN.” 

 



1.2   Identifikasi Masalah 

               Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasikan 

pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

1.   Apakah pelaksanaan kegiatan audit internal atas penjualan yang diterapkan   

      perusahaan telah memadai 

2.  Apakah pengendalian intern penjualan yang telah dijalankan oleh perusahaan telah 

efektuf 

3.  Bagaimana audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian  

intern atas penjualan 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

               Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi audit 

internal dan pengendalian intern mengenai aktivitas penjualan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Mengetahui memadai tidaknya pelaksanaan audit internal penjualan yang 

      dijalankan perusahaan 

2.  Mengetahui efektivitas audit internal dalam mengelola penjualan yang dijalankan oleh 

perusahaan telah efektif                                                

3.   Mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian  

intern  atas penjualan. 

 
1.4   Kegunaan Penelitian 

              Melalui penelitian yang penulis lakukan pada perusahaan dan ditunjang dengan 

studi kepustakaan, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berguna untuk: 

1. Perusahaan, mengenai pentingnya audit internal dalam menunjang pengendalian intern 

sehingga dapat membantu manajemen untuk lebih meningkatkan    

      fungsinya dalam operasinya terutama yang berkenaan dengan penjualan. 



2.   Peneliti 

Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya didalam mengembangkan kegiatan penelitian, 

audit internal dan pengendalian internal atas penjualan dalam suatu perusahaan. Dimana 

peneliti selanjutnya dapat mempergunakan informasi yang telah disajikan penulis 

sebelumnya dan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

penerapan audit internal dan pengendalian intern atas penjualan dalam suatu perusahaan. 

3.   Pembaca, untuk menambah pengetahuan sehingga dapat dijadikan sumber    

      informasi bidang audit internal penjualan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5   Kerangka Pemikiran 

               Dalam organisasi perusahaan yang semakin besar, semakin disadari bahwa ruang 

lingkup pimpinan perusahaan untuk mengendalikan perusahaan semakin terbatas, sehingga 

pimpinan tidak dapat lagi mengikuti tahapan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu 

diperlukan suatu alat bantu dalam mengendalikan perusahaannya. Dalam suatu perusahaan, 

sangat dibutuhkan strategi-strategi yang tepat dalam menjalankan seluruh kegiatan 

perusahaan, dengan demikian adanya strategi-strategi tersebut akan lebih memudahkan bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Namun dengan semakin berkembangnya suatu 

perusahaan, maka ruanglingkup yang luas dan harus akan mulai terasa, sedangkan 

manajemen mempunyai kemampuan yang terbatas. Konsekuensi dari adanya keterbatasan 

ini, maka pimpinan perusahaan merasa perlu untuk mendelegasikan wewenang dan 

tanggung jawab kepada bawahan sedangkan tanggung jawab secara keseluruhan tetap pada 

pimpinan.  



               Salah satu unsur penting untuk meningkatkan efektivitas suatu pengendalian intern 

adalah adanya pengujian independen yang dilakukan oleh audit internal. Audit internal 

memantau manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan dengan melakukan audit 

terhadap operasi perusahaan dan pengendalian intern yang ada. 

               Aktivitas penjualan memegang peranan penting dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, penjualan erat kaitannya dengan laba yang merupakan 

tujuan perusahaan. Oleh karena itu penting sekali untuk dikelola oleh manajemen agar 

kesinambungan usaha dapat terus berjalan. 

               Audit internal atas penjualan mempunyai suatu tujuan yaitu membantu semua 

anggota manajemen dalam melaksanakan tanggungjawab terutama dalam mengatur proses 

penjualan sehingga dapat berjalan dengan baik. Audit internal atas penjualan meliputi 

pemeriksaan atas semua aspek pengendalian intern penjualan diantaranya penelaahan, 

analisa, dan penelitian yang diharuskan terhadap kebijakan, prosedur, metode dari 

pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, 

dengan biaya yang wajar yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk mencapai 

hasil pengembalian yang diharapkan atas investasi, sehingga demikian dapat diketahui 

keefektifan pengendalian penjualan. Pengendalian intern penjualan yang efektif adalah 

keberhasilan tercapainya tujuan atau sasaran yang ditetapkan sebelumnya dengan 

meminimalisasi faktor kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. 

               Untuk memperkuat dan menjamin agar pengendalian intern penjualan benar-benar 

efektif, maka perusahaan yang memiliki aktivitas operasi yang kompleks sangat 

memerlukan audit internal yang senantiasa mengawasi dan mengevaluasi pengendalian 

intern, yang pemeriksaannya bersifat independen dan objektif, artinya tidak memihak 



bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Bila audit internalnya efektif, maka akan dapat 

menunjang efektivitas dalam mengelola  penjualan. 

               Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai 

berikut: “Audit Internal yang diterapkan secara memadai, akan meningkatkan 

efektivitas penjualan.” 

 

1.6   Metode Penelitian 

               Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, 

yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis 

data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai suatu objek 

penelitian. 

               Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1.   Penelitian Lapangan (Field Research) 

      Yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan langsung pada perusahaan yang  

      menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan    

      adalah:  

a. Wawancara, yaitu cara pegumpulan data penelitian dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung mengenai data dan informasi yang berkaitan dengan laporan yang 

akan dibahas. 

b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu 

mengenai prosedur penjualan. 

c. Kuesioner, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pihak-

pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

      Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui    



       literatur-literatur, buku-buku, catatan perkuliahan serta referensi-referensi lainnya   

       yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendukung dan  

       melengkapi penelitian ini. 

 

1.7   Lokasi dan Waktu Penelitian 

               Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi dilaksanakan pada PT. Ultra 

Jaya Milk Industry and Trading Company, Jl. Kopo Raya Cimareme No.131 Cimahi-Jawa 

Barat, sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan januari 2009 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


