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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki potensi besar 

dalam sektor ekonomi dari pemanfaatan alam, termasuk pengolahannya. Bidang 

pertanian adalah salah satu penunjang utama dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia, hingga banyak kebijakan-kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk bidang pertanian ini. Dalam meningkatkan produktivitas 

dibidang pertanian, banyak hal yang dapat menunjang, salah satunya adalah 

penyediaan pupuk yang cukup dan memadai. 

 Perusahaan-perusahaan pupuk didirikan di Indonesia diawal tahun 1980, 

dengan tujuan dan harapan dapat menunjang secara langsung produktivitas yang 

mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia dari bidang pertanian. Perusahaan 

pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara, karena merupakan industri strategis 

yang harus ditata kelola dengan tepat terkait dengan kebutuhan di tiap-tiap daerah 

di Indonesia yang berbeda. 

Dalam perusahaan pupuk, terdapat manajemen yang akan melaksanakan 

semua kegiatan yang telah direncanakan. Manajemen tersebut disusun dari 

manajemen tingkat atas sampai dengan manajemen tingkat bawah. Tiap 

manajemen mempunyai tugas masing-masing yang telah ditetapkan. 

Setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen diharapkan dapat berjalan 

sesuai rencana serta tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

kegiatan. Akan tetapi, untuk mencapai itu semua terdapat masalah-masalah yang 

timbul, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi 

Perusahaan Pupuk itu sendiri, sehingga tujuan dari organisasi itu akan sulit 

tercapai. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul serta 

untuk mencapai tujuan organisasi, maka manajemen perlu suatu sistem 

pengendalian yang dapat mengawasi jalannya kegiatan organisasi yang dibantu 

dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).  
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Pengendalian internal dalam perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat 

melindungi kekayaan perusahaan dengan cara-cara meniadakan pemborosan, 

penyelewengan, dan yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dari seluruh anggota 

organisasi perusahaan. Tujuan pengendalian internal itu dapat tercapai bila elemen 

dari pengendalian itu sendiri dapat dilaksanakan dan agar pengendalian itu sendiri 

berjalan secara efektif, diperlukan suatu bagian tersendiri dalam perusahaan yang 

kedudukannya harus independen terhadap kegiatan-kegiatan lain yang ada 

diperusahaan tersebut untuk mengawasi dan menilai keefektifan pengendalian 

internal. Bagian ini disebut SPI dan merupakan suatu fungsi staf yang 

memperoleh pendelegasian dari manajemen untuk mengawasi sistem yang ada. 

Staf audit internal tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan penilaian dan audit 

secara independen terhadap berbagai catatan, prosedur, pelaksanaan kebijakan, 

dan rencana perusahaan juga untuk memberikan informasi objektif dalam bentuk 

saran-saran yang berguna bagi kepentingan manajemen dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal. 

Untuk memberikan bantuan kepada manajemen, kegiatan audit internal yang 

dilaksanakan oleh SPI mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai alat 

kendali manajemen dalam :  

1. Memastikan ditaatinya seluruh kebijakan, rencana dan prosedur, seperti yang 

telah digariskan. 

2. Menelaah dan menilai kekayaan, kecukupan dan penerapan pengendalian dalam 

operasi lainnya serta meningkatkan pengendalian yang memadai dengan biaya 

wajar. 

3. Memastikan sampai sejauh mana tingkat pertanggung jawaban pengamanan 

atas kekayaan perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab yang di 

bebankan. 

4. Menilai kualitas prestasi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan. 

5. Merekomendasikan perbaikan-perbaikan operasi. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan, berbagai cara diterapkan pada semua 

bidang kegitan perusahaan termasuk yang menyangkut masalah perencanaan dan 

pengendalian dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan, salah satunya 
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adalah persediaan. Untuk itu diperlukan pengendalian yang baik terhadap 

persediaan, apabila kurang baik dapat menimbulkan berbagai macam masalah, 

seperti:  1. Masalah persediaan yang terlalu besar. 

2. Biaya penyimpanan yang belebihan.  

3. Timbulnya risiko kerusakan, kehilangan dan kadaluarsa. 

Peranan audit internal sangat besar dalam hal persediaan, baik barang jadi 

maupun bahan baku, karena persediaan merupakan salah satu aktiva yang sangat 

berpengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Begitu juga 

pada Perusahaan pupuk, terdapat persediaan barang jadi yang berupa pupuk 

komersial dan pupuk bersubsidi. 

Suatu pengendalian diperlukan untuk dapat mengendalikan persediaan barang 

jadi, baik dalam hal perputarannya, metode yang digunakan, dan hal lainnya yang 

menyangkut persediaan. Atas dasar kesadaran akan pentingnya persediaan barang 

jadi tersebut dalam menjalankan kegiatan organisasi bagi perusahaan, maka pihak 

manajemen harus mengefektifkan pengendalian internal untuk membantu 

memperlancar jalannya kegiatan operasi perusahaan yang berkaitan erat dengan 

persediaan barang jadi. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul : 

“ PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG JADI. ” 

(Studi kasus pada PT. Pupuk Kujang Cikampek) 

 

1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal atas persediaan barang jadi pada 

perusahaan. 

2. Bagaimana pengendalian internal atas persediaan barang jadi pada perusahaan. 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal persediaan barang jadi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan audit internal atas persediaan barang jadi pada 

perusahaan. 

2. Mengetahui pengendalian internal atas persediaan barang jadi pada 

perusahaan. 

3. Mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal persediaan barang jadi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang peranan 

Audit Internal dalam menunjang efektivitas persediaan. 

2. Bagi perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan perusahaan atas pengendalian persediaan pupuk. 

3. Bagi pembaca 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal persediaan, serta sebagai referensi penulisan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada PT. Pupuk Kujang 

Cikampek. Metode ini dikemukakan oleh Moch. Nazir (1999;63) yaitu suatu 

metode yang berusaha untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat, dengan hubungan antara fenomena yang diteliti dalam 

suatu perusahaan. Gambaran yang sistematis diperoleh dengan cara 

 4



 
 

mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisis data. Teknik yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan 

yang dipilih menjadi objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan 

data yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan 

dan lebih akurat. Studi lapangan ini dilakukan antara lain dengan cara : 

1) Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap keadaan 

perusahaan guna mendapatkan gambaran yang sebenarnya.  

2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pejabat yang berwenang 

atau bagian lain dengan meminta dan mempelajari dokumen perusahaan 

yang berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 

3) Kuesioner, yaitu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan 

komunikasi menyampaikan daftar kuesioner yang berisikan sejumlah 

pertanyaan yang dijawab oleh responden kepada pihak yang ada kaitannya 

dengan objek penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)   

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data 

sekunder yang akan digunakan sebagai landasan teoritis yang berkaitan 

dengan masalah yang penulis lakukan dan relevan dengan masalah yang 

diteliti guna mendukung data-data yang diperoleh selama penelitian dengan 

cara mempelajari buku-buku, literature, catatan kuliah dan sumber lain yang 

relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai bahan 

perbandingan dengan data penelitian yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini, terdapat 2(dua) variabel; yaitu variabel independen 

“Peranan Audit Internal” , dengan indikatornya adalah; Standar Profesi Audit 

Internal yang merupakan standar pelaksanaan audit internal dalam suatu 

perusahaan serta unsur-unsur Audit Internal (ketaatan, verifikasi, evaluasi). 

Variabel dependen “Efektivitas pengendalian internal persediaan barang jadi”, 

dengan indikatornya adalah; unsur pengendalian internal (lingkungan 

pengendalian internal, penetapan resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas 
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pengendalian dan pemantauan) serta tujuan pengendalian internal persediaan 

secara umum (keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, dan 

ketaatan terhadap peraturan yang berlaku).    

 

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan pada bagian Satuan Pengawasan Intern di PT. 

Pupuk Kujang Cikampek yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No. 39, Cikampek 

41373. Waktu Penelitian dimulai bulan Februari 2008. 
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