
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, berkembang 

pula dunia usaha baik pada sektor industri, keuangan, perdagangan ataupun jasa. 

Hal itu menimbulkan persaingan yang sangat ketat dan tidak bisa dihindarkan 

serta semakin terasanya kebutuhan untuk mengendalikan segala aktivitas 

perusahaan yang semakin kompleks tersebut. Tujuan tersebut untuk mendapatkan 

laba dapat terhambat karena ketidakefisienan. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu yang berfungsi untuk mengendalikan 

segala aktifitas perusahaan agar dapat dijalankan dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Alat bantu 

yang berfungsi sebagai pengendali ini disebut pengendalian internal. 

Perusahaan harus memiliki pengendalian intern yang efektif agar dapat 

mengembangkan usahanya ke arah yang lebih maju. Pengendalian  internal yang 

efektif dapat mengurangi sampai seminimal mungkin segala bentuk tindakan yang 

dapat menimbulkan kerugian perusahaan seperti adanya kekeliruan-kekeliruan dan 

penyelewengan-penyelewengan yang dapat terjadi dalam suatu operasi 

perusahaan. 

Perkembangan perusahaan ke arah yang lebih maju mengakibatkan 

pimpinan perusahaan tidak mungkin mengawasi secara langsung jalannya 

pengendalian internal dari suatu aktivitas perusahaan. Pimpinan perusahaan perlu 

mendelegasikan wewenang kepada pihak lain di dalam perusahaan yaitu pihak 

audit internal. 

Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, 

rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka. Audit 

internal berhubungan dengan semua tahap kegiataan 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 dicapai. Untuk 

menuju tercapainya tujuan perusahaan tersebut, manajemen seharusnya 

memperhatikan segala aspek dalam perusahaan. Salah satu elemen penting yang 

dapat mempengaruhi penetapan besarnya laba rugi perusahaan adalah perusahaan, 

karena dengan adanya penjualan inilah perusahaan akan memperoleh pendapatan  

yang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan akan 

menghasilkan laba yang berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Setelah mengetahui betapa pentingnya peran audit internal bagi 

kepentingan perusahaan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : 

“Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Penjualan”.   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang, penelitian ini akan membahas permasalahan 

berupa memadainya audit internal dan hubungannya dengan efektivitas yang 

dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan Audit Internal  telah dilaksanakan secara memadai . 

2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian intern penjualan pada perusahaan . 

3. Bagaiaman peranan Audit Internal dalam  menunjang efektivitas penjualan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Audit Internal  telah dilaksanakan 

secara memadai. 

2. Untuk mengetahui efektivitas  pelaksanaan  pengendalian  intern penjualan di 

perusahaan. 



 

 

3. Untuk mengetahui peranan Audit Internal dalam menunjang efektivitas  

penjualan. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian sebelumnya maka 

kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat 

bagi pihak manajemen perusahaan yaitu untuk memberikan gambaran 

mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektivitas penjualan, serta 

sebagai gambaran tentang pentingnya peranan audit internal dalam 

menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas manajemen dalam 

mencapai efektivitas penjualan. 

2. Bagi Penulis Sendiri 

a. Menambah wawasan praktik mengenai peranan Audit internal dalam 

menunjang efektivitas penjualan. 

b. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas 

mengenai judul yang diteliti. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Berkembangnya suatu perusahaan menyebabkan pemimpin perusaahan 

dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, sehingga kemampuan pimpinan  

mengawasi secara langsung kegiatan-kegiatan perusahaan semakin terbatas 

menyebabkan pemimpin tidak dapat lagi mengikuti kegiatan yang terjadi secara 

langsung, tetapi pimpinan tidak dapat lagi mengikuti kegiatan yang terjadi secara 

langsung, tetapi pimpinan perusahaan akan selalu berusaha agar perusahaan  

berjalan sesuai dengan pola kebijakan yang  ditetapkan  sebelumnya. 

Keadaan tersebut di atas mendorong pimpinan perusahaan untuk 

mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tetapi tanggung jawab 

keberhasilan perusahaan tetap berada pada pimpinan. Pendelegasian wewenang ini 



 

 

membutuhkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang memadai yang 

dapat membantu manajemen pada fungsi pengawasan yang berupa pengendalian 

internal.  

Laba merupakan tolok ukur yang utama untuk menentukan maju 

mundurnya perusahaan dan merupakan prestasi kerja bagi seorang pemimpin serta 

merupakan sumber pendapatan bagi pemiliknya. Oleh karena itu pendapatan yang 

diperoleh perlu ditangani secara teliti, mulai dari timbulnya transaksi penjualan 

sampai hasil penjualan yang betul-betul diterima. Dengan demikian  perlu adanya 

pengendalian  internal yang baik atas penjualan dan penerimaan hasil penjualan 

itu, agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Pengertian Audit internal menurut HA’S Board 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 operation It 

helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control and governance processes”. 

 

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

internal auditing adalah suatu aktivitas independen dan objektif, aktivitas 

pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan 

nilai tambah pada kegiatan-kegiatan organisasai, internal auditing membantu suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membentuk suatu pendeketan 

disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan 

manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan 

organisasi. 

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindrajan (2003:150) 

adalah sebagai berikut : 

“Effectiveness is the relationship between a responsibility center’s output 

and it’s objective”. 

 



 

 

Berdasarkan definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

berarti hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang hendak dicapai 

oleh perusahaan. Pada dsaranya, efektivitas merupakan derajat keberhasilan bagi 

suatu perusahaan, sampai seberapa jauh suatu perusahaan dinyatakan berhasil 

dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Semakin besar kontribusi 

output terhadap tujuan, maka semakin efektif unit tersebut. 

Dengan demikian  jelaslah betapa pentingnya peranan Audit internal untuk 

membantu  manajemen dalam  meniliti dan mengawasi apakah prosedur, metode, 

dan teknik yang telah ditetapkan itu betul-betul dilaksanakan. Audit internal 

dilakukan oleh auditor internal, yang dalam kedudukannya yang bebas dari 

kegiatan operasional maka dia dapat menilai semua aktivitas dalam perusahaan 

yang berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhi jalannya operasi 

seperti misalnya aktivitas penjualan. Audit internal yang dilakukan terhadap 

aktivitas penjualan adalah untuk melihat tersedianya prosedur yang dapat 

diandalkan dan pelaksanaan yang baik dari prosedur sehingga dapat membantu 

menunjang tercapainya efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan operasi perusahaan. 

Selain itu, bantuan audit internal dalam memberikan informasi yang benar dan 

objektif baik yang bersifat konstruktif maupun protektif yang menyangkut 

keakuratan data penjualan yang akan dijadikan dasar bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

“Pelaksanaan Audit Internal yang Memadai akan Berperan dalam 

Menunjang Efektivitas  Penjualan”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran secara sisitematis dan 

akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diteliti, kemudian 

membandingkan hasilnya dengan teori yang ada. 

Sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah : 



 

 

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penulis secara langsung ke tempat 

penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh 

dengan cara : 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti.  

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pejabat dan staff perusahaan yang berwenang mengenai masalah 

yang diteliti. 

c. Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data berupa lembar isiian 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak manajemen 

perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara membaca literatur-literatur, catatan-catatan ilmiah dan sebagainya 

yang merupakan landasan teoritis yang dapat dipaksa sebagai bahan 

perbandingan dengan kenyatan yang ada selama melakukan penelitian.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di PT. Pos (persero) Kantor Pusat Bandung 

yang terletak di Jl. Cilaki No. 7 Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan 

mulai April 2009 sampai dengan bulan Juli 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


