
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis 

yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini 

sangat cepat dan dinamis. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus 

diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan 

ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah 

kegiatan ekonomi rakyat. 

Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu 

dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini 

mengharuskan setiap pengusaha baik usaha kecil maupun menengah melakukan 

upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Salah satu 

masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha 

kecil dan menengah. Masalah permodalan yang dihadapi mencakup aspek-aspek 

permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara 

memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. 

Koperasi dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan yang 

dihadapi usaha kecil dan menengah melalui penyaluran kredit atau membantu 

permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah. Dengan peran serta koperasi 

terhadap usaha kecil dan menengah dalam pemberian kredit, maka usaha kecil dan 

menengah dapat meringankan masalah permodalannya dan dapat meningkatkan 

usahanya dengan kualitas yang baik dan bermutu sehingga usaha kecil dan 

menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi. 

Menurut undang-undang Koperasi No.25 Tahun 1992 Pasal 1: “Koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. 



 

Pada asasnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan 

semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan, usaha 

koperasi biasanya sesuai dengan kebutuhan anggota-anggotanya, yang diusahakan 

dan diperjualbelikan oleh koperasi lazimnya yang dihasilkan atau segala apa yang 

dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. 

Salah satu tujuan koperasi adalah mendapatkan sisa hasil usaha yang 

berguna untuk kesejahteraan anggota koperasi tersebut. Untuk mendapatkan sisa 

hasil usahanya tersebut, koperasi harus melakukan suatu kegiatan. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi yaitu melalui kegiatan penjualan yang 

memiliki satu klasifikasi tertentu yaitu penjualan yang sebagian besar transaksinya 

ditujukan kepada anggota koperasi itu sendiri dengan harga yang relatif lebih 

mudah. Secara tidak langsung, transaksi penjualan yang terjadi akan memberikan 

keuntungan kepada koeprasi sehingga dapat bertahan hidup. 

Pengendalian internal yang memadai diperlukan dalam koperasi, namun 

belum cukup apabila tidak ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang 

telah ditetapkan oleh manajemen koperasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan 

suatu staf audit internal yang dapat membantu manajemen dalam mengawasi 

pelaksanaan pengendalian internal atas penjualan koperasi tersebut. 

Audit internal adalah fungsi penilaian yang sifatnya independen, obyektif, 

yang berada dalam suatu organisasi untuk memeriksa pembukuan, keuangan dan 

operasional lainnya sebagai pemberi jasa kepada manajemen. Audit internal atas 

penjualan juga memberikan informasi, pendapat dan rekomendasi-rekomendasi 

yang dapat dijadikan dasar dalam membantu pengambilan keputusan manajemen 

untuk meningkatkan pendapatan koperasi. 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Peranan Audit Internal dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan” . 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern 

penjualan merupakan masalah yang cukup rumit dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Apakah audit internal telah dilaksanakan secara memadai.  

2. Apakah pengendalian intern penjualan pada perusahaan telah dilaksanakan 

dengan efektif. 

3. Bagaimana peranan audit intenal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

intern penjualan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Strata-1 (S-1) 

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal atas penjualan telah 

dilaksanakan secara memadai. 

2. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas penjualan telah 

dilaksanakan secara efektif. 

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern penjualan. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian  

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian di atas maka kegunaan 

yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengalaman untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan 

praktek yang sebenarnya tentang audit internal dan pengendalian intern 

penjualan, selain itu untuk memenuhi syarat dalam memenpuh ujian Sarjana 



 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat 

bagi pihak manajemen perusahaan yaitu untuk memberikan gambaran 

mengenai peranan audit internal sebagai alat bantu manajemen dalam 

meningkatkan efektivitas penjualan, sehingga dapat dijadikan bahan masukan 

yang berarti bagi perusahaan dalam menjalankan penjualannya, serta sebagai 

gambaran tentang pentingnya peranan audit internal penjualan dalam 

menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas manajemen dalam 

mencapai efektivitas penjualan. 

3. Bagi pembaca lainnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas mengenai 

judul yang diteliti. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Persaingan antara perusahaan sejenis merupakan faktor yang tidak dapat 

dihindarkan lagi oleh perusahaan. Namun demikian tidaklah berarti bahwa 

bangkrutnya suatu perusahaan disebabkan hanya karena adanya persaingan, tetapi 

yang paling besar pengaruhnya adalah faktor intern perusahaan. Untuk mengatasi 

hal ini, maka pimpinan dalam batas-batas tertentu akan mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan. Pendelegasian wewenang itu harus diikuti 

pengawasan agar wewenang yang telah diberikan tidak disalahgunakan. 

Pendelegasian wewenang itu membutuhkan seperangkat kebijakan dan prosedur 

yang memadai untuk menjamin terselenggaranya operasi perusahaan secara 

efektif dan efisien serta mengurangi kesalahan, penyimpangan, ataupun 

kecurangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. 

Suatu pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat menekan 

sekecil mungkin kesalahan, penyelewengan, dan kecurangan terhadap aktiva 

ataupun harta perusahaan. Agar pengendalian intern dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya, diperlukan adanya audit internal yang independen. 



 

Pengertian Audit Internal atau pemeriksaan intern yang dikemukakan oleh 

Amin (2005) adalah : 

“ Internal Audit adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independent) 

di dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan 

guna memenuhi kebutuhan pimpinan”. 

 
Sedangkan defenisi pengendalian intern menurut The Institute of Internal 

Auditors (IIA) (2004) mengatakan bahwa: 

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s 

operations.” 

 
Berdasarkan definisi di atas, maka audit internal adalah suatu proses yang 

sistematis dimana orang yang kompeten dan independen menghimpun dan 

mengevaluasi data/bukti mengenai suatu informasi yang spesifik dengan tujuan 

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut 

dengan suatu kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak yang berkepentingan. 

Tujuan dibentuknya struktur pengendalian intern dalam perusahaan adalah 

untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan seluruh 

prosedur dan metode yang menjadi unsur itu sendiri dan benar-benar sesuai. Agar 

struktur pengendalian intern dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka 

diperlukan adanya audit internal. 

Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya peranan audit internal untuk 

membantu manajemen dalam meneliti dan mengawasi apakah prosedur, metode, 

dan teknik yang menjadi alat dari pengendalian intern yang telah ditetapkan itu 

betul-betul telah dilaksanakan. Audit internal dilakukan oleh auditor intern, 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 kegiatan penjualan. Audit 

internal yang dilakukan terhadap kegiatan penjualan adalah untuk melihat 

tersedianya prosedur yang dapat diandalkan, dan pelaksanaan yang baik dari 

prosedur tersebut 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. 

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh Feronica (2006), dimana 

hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa audit internal pada PT. Bio Farma 

(Persero) berperan dalam usaha mengamankan persediaan bahan baku. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai peranan 

audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: “Pelaksanaan audit internal yang memadai dapat menunjang 

efektivitas pengendalian intern penjualan”. 

 
1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang 

dikumpulkan terdiri dari data primer dan data skunder. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi dari 

literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di 

bangku kuliah maupun media masa lainnya. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk memperoleh data 

primer. Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti. 

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

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 



 

c. Kuesioner, suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak 

yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

 
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kopegtel Pusat Bandung yang berlokasi di 

Jl. Sentot Ali Basya No. 4 Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 

2009 sampai dengan bulan Januari 2010.  


