
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

      1.1  Latar Belakang Penelitian 

Salah satu tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing 

pada saat ini adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan 

pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam pengertian yang lebih 

luas, suatu organisasi perusahaan adalah suatu institusi ekonomi yang diciptakan 

untuk menyediakan kepada masyarakat umum barang-barang atau jasa-jasa yang 

diperlukan sejalan dengan sikap sosial masyarakat tersebut. 

Untuk mencapai tujuannya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, 

salah satunya adalah masalah internal perusahaan yang berhubungan dengan 

penjualan. Persoalan ini berada dalam tanggung jawab manajemen sebagai 

pengendali perusahaan. 

Penjualan merupakan fungsi yang cukup penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan dan di sini pula akan dapat ditemuinya kecurangan-kecurangan, 

pemborosan, ketidak-efektivan dan ketidak-efesienan yang dalam hal ini 

merugikan perusahaan, sehingga diperlukannya suatu pengendalian yang dapat 

memeriksa dan mengevaluasinya. 

 Pengendalian intern penjualan dilakukan untuk menjamin kelancaran 

aktivitas penjualan sehingga segala sesuatu 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 menekan biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan 

kesalahan atau penyelewengan tersebut, dan dapat menghasilkan laporan yang 

wajar mengenai hasil dari penjualan sehingga pihak manajemen perusahaan dapat 

mengambil keputusan dengan tepat. 

 Sehingga manajemen dituntut ekstra hati-hati dalam menangani masalah 

penjualan ini. Apabila terjadi penyimpangan manajemen harus bertindak cepat 



untuk mengarahkan kembali kepada tujuan yang telah ditetapkan yang dinamakan 

pengendalian.  Pengendalian harus menyediakan data yang andal, mengamankan 

aktiva dan catatan, mendorong efisiensi operasional serta mendorong ketaatan 

kepada kebijakan yang ditetapkan manajemen.  

Bagi perusahaan yang relatif masih kecil di mana operasi atau kegiatan 

perusahaan dapat dikerjakan oleh beberapa orang, pemimpin atau pemilik dapat 

mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan 

secara langsung, setelah perusahaan berkembang menjadi besar maka partisipasi 

pemilik atau pemimpin tidak dapat bertindak sendiri dalam mengendalikan roda 

manajemen. Kondisi perusahaan telah meluas sedemikian rupa sehingga struktur 

organisasinyapun menjadi lebih kompleks.  Dengan adanya permasalahan baru 

tersebut manajemen perlu mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang ke 

tingkat supervisi yang sudah ada. Dengan demikian manajemen dituntut untuk 

menjaga keamanan harta milik perusahaan serta mencegah dari segala bentuk 

pengggelapan. 

 Untuk kepentingan-kepentingan di atas, dalam pengertian guna 

perencanaan strategi dan pengendalian manajemen, mendorong untuk 

diciptakannya suatu alat yang dapat membantu agar keterbatasan dapat diatasi, 

alat ini dinamakan pengendalian intern. 

 Pengendalian intern perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan akan 

dicapai,  untuk itu harus diciptakan suatu sistem, prosedur dan kebijakan untuk 

membantu perusahaan mendapatkan jaminan dan pengamanan bahwa transaksi 

perusahaan dijalankan sah dan dicatat secara wajar. 

 Untuk menunjang efektivitas suatu pengendalian intern maka salah satu 

unsur yang penting adalah adanya suatu bagian dalam perusahaan yang bertugas 

menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian intern yang ada dan menilai 

kualitas kegiatan yang telah dijalankan perusahaan. Bagian ini disebut bagian 

audit internal. 



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 internal menyajikan analisis-analisis, 

penilaian-penilaian,  saran-saran, bimbingan-bimbingan dan informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah, dipelajari dan 

dinilainya. 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terdahulu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian audit internal yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : 

 “PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 

PENJUALAN.” 

(Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung) 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah audit internal yang dijalankan perusahaan sudah memadai. 

2. Apakah pengendalian intern penjualan yang dilaksanakan perusahaan sudah 

efektif. 

3. Apakah audit internal yang dijalankan perusahaan dapat berperan 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern penjualan. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan 

mendapatkan data-data dan informasi, serta gambaran tentang pelaksanaan 

pemeriksaan intern penjualan guna menekan risiko kesalahan ataupun 

penyelewengan juga perolehan jawaban atas identifikasi masalah. 



Dengan mengacu pada masalah yang telah diidentifikasikan di atas, 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui kememadaian penerapan audit internal yang dijalankan 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern penjualan yang 

dilaksanakan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui manfaat audit internal  yang diterapkan berperan dalam 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern penjualan. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan. 

1. Bagi penulis 

1) Dapat mewujudkan suatu bentuk skripsi , sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian kesarjanaan jurusan akuntansi pada Universitas 

Widyatama, fakultas ekonomi. 

2) Untuk lebih memahami mengenai peranan audit internal dan untuk 

latihan teknis dalam membandingkan antara teori yang diperoleh selama 

perkuliahan dengan teori yang dipelajari sesungguhnya. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber info tentang : 

1) Upaya pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan struktur 

pengendalian intern penjualan. 

2) Bagaimana menerapkan audit internal yang baik sebagai suatu bagian 

yang independen dalam perusahaan. 

3. Bagi pihak ketiga 

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi tulisan lain yang sejenis 

dan juga sebagai sumber informasi dalam penelaahan lebih lanjut. 

 



1.5   Kerangka Pemikiran 

  Dalam suatu perusahaan,  sangat dibutuhkan strategi-strategi yang 

tepat dalam menjalankan seluruh kegitan perusahaan, dengan demikian adanya 

strategi-strategi tersebut akan lebih memudahkan bagi perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Namun dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, 

maka ruang lingkup yang luas dan harus dikendalikan akan mulai terasa, 

sedangkan manajemen mumpunyai 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. Selain itu untuk dapat 

mengatasi masalah-masalah tersebut pihak manajemen memerlukan suatu alat 

bantu untuk melaksanakan pengendalian yang memadai, oleh karena itu suatu 

pengendalian intern yang memadai sangat dibutuhkan. 

  Pada dasarnya samua perusahaan memiliki pengendalian intern, 

hanya saja terdapat suatu perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya yaitu terletak pada hal tingkat efektivitas atau mutu pengendalian serta 

kuat lemahnya sistem yang membentuk pengendalian tersebut. Tetapi sebaik-

baiknya suatu sistem dirancang, pelaksanaannya tergantung pada manusianya 

sebagai pelaku dari sistem tersebut. 

Dengan adanya kondisi bahwa manajemen memerlukan alat 

pengendalian dalam hal ini adalah pengendalian intern, disinipun manajemen 

merasakan perlunya ada suatu kegiatan audit internal guna memeriksa dan menilai 

efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian intern yang telah ada dalam 

organisasi. 

Pada dasarnya audit internal ditujukan untuk membantu manajemen 

dalam memperbaiki kinerja perusahaan, lebih lanjut lagi membantu semua level 

manajemen dalam rangka pertanggungjawaban. 

  Pengertian internal auditing menurut IIA’S Boards of Directors 

yang ditetapkan pada bulan juni 1999 adalah : 



“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operations. 

It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 

systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 

of risk management, control and and governance processes”. 

 

Dari definisi yang ditetapkan IIA’S Juni 1999 ini dapat dikatakan bahwa 

internal auditing adalah suatu aktivitas independent objektif, aktivitas pemberian 

jaminan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah 

pada kegiatan-kegitan organisasi, audit internal membantu suatu organisasi dalam 

mencapai tujuanya dengan membentuk suatu pendekatan disiplin yang sistematis 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, 

pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Perlunya 

pengendalian intern yang memadai tercermin dalam definisi pengendalian intern 

menurut COSO yang dikutip oleh Baynton and Kell ( 1996; 254 ) yaitu sebagai 

berikut : 

“Internal control is broad defined as a process , effected By an entity’s 

board of directors , management , and other personnel , designed to 

provide reasonable assurance regarding the achivment of objective in the 

following categories : 

1. Effectiveness and efficiency of operations 

2. Reliabillity of financial report 

3. Compliance with applicable laws and regulations”. 

  

 Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian di atas yaitu 

pengendalian intern adalah suatu proses yang dihasilkan oleh suatu kesatuan 

usaha dengan maksud untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tujuan 

perusahaan yang mencakup dapat diandalkannya laporan keuangan, ketaatan pada 

peraturan dan kebijakan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi usaha. 



Penjualan, baik penjualan kredit maupun tunai merupakan sumber 

pendapatan perusahaan. Kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, 

secara langsung akan merugikan perusahaan, karena sasaran penjualan tidak 

tercapai dan mengurangi pendapatan perusahaan. untuk mengurangi hal tersebut 

maka diperlukan pengendalian intern. 

 Bila di hubungkan antara audit internal dengan penjualan, akan diperoleh 

suatu hubungan yang relevan diantara keduanya, yaitu audit internal dapat 

mengendalikan penjualan dengan cara mengamati, memeriksa dan menilai 

prosedur serta ketaatan para pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan 

manajemen. Jadi pengendalian terhadap penjualan tidak cukup hanya 

mengendalikan suatu sistem pencatan yang memadai, tetapi juga memerlukan 

aktivitas audit. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, penulis menarik 

hipotesis sebagai berikut : 

“PERANAN AUDIT INTERNAL YANG DIJALANKAN PERUSAHAAN 

SECARA MEMADAI BERPERAN DALAM MENUNJANG 

EFEKTIVITAS PENJUALAN.“ 

 

Penelitian mengenai peranan audit internal dalam meningkatkan 

efektivitas pengendalian intern penjualan telah dilakukan sebelumnya oleh Ricky 

Eka Noviyanto (01.04.178) Universitas Widyatama Tahun 2008 pada PT. “X” 

Bekasi. Dari hasil penelitian ia menarik kesimpulan bahwa pengendalian intern 

yang memadai pada suatu perusahaan dapat meningkatkan keefektivan 

pengendalian intern penjualan. Perbedaan penelitian yang akan penulis tuangkan 

dengan peneliti terdahulu yaitu  pada perusahaannya. Peneliti terdahulu 

melakukan penelitian pada perusahaan dagang, sedangkan penulis melakukan 

penelitian pada perusahaan jasa. 

 

 

 



1.6   Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, 

yaitu meneliti salah satu masalah dalam perusahaan kemudian dibandingkan 

dengan sejumlah teori yang ada, sedangkan metode yang digunakan adalah 

deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang mengumpulkan, menyajikan, dan 

menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas 

objek yang diteliti untuk membuat kesimpulan dan saran dengan membandingkan 

data yang ada dengan teori yang relevan.   

            Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik 

studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Data 

yang diperlukan terdiri dari : 

 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan 

penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Penelitian lapangan ini 

bertujuan untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah melalui : 

1) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengarahkan 

secara langsung sumber data yang dianalisis kemudian dituangkan dalam 

bentuk uraian tulisan. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh gambaran 

perusahaan secara umum seperti sejarah perusahaan, struktur perusahaan, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

 



3) Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada para pejabat 

maupun staf yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

2. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data menggunakan 

buku-buku kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori 

yang memadai, yang mendukung pembahasan yang dilakukan. Studi kepustakaan 

ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca, mempelajari 

literatur catatan kuliah dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dilakukan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandung, yang bertempat di Jalan Badak 

Singa No. 10 Bandung. Mulai pada bulan April 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


