
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu sektor  yang penting dan berperan dalam perkembangan bidang 

ekonomi di Indonesia adalah pada sektor  industri. Permasalahan di bidang 

perindustrian merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat negara kita 

merupakan suatu negara berkembang, ditambah pula pada beberapa tahun terakhir 

sedang dilanda masalah yang cukup serius dan sangat berpengaruh dampaknya 

pada sektor perekonomian, dan pada akhirnya akan berpengaruh pula pada sektor 

perindustrian. 

Pertimbangan ekonomi oleh pemerintah dijadikan sasaran dalam 

pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diartikan sebagai satu kegiatan 

dalam mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, 

misalnya melalui penggunaan teknologi sumber daya manusia yang meningkat 

penanaman modal dan penambahan kemampuan manajemen. Sebagai realisasi 

dari sasaran pokok tersebut, maka di Indonesia banyak bermunculan perusahaan-

perusahaan, baik industri, dagang, maupun jasa. 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan dalam melakukan aktivitasnya. 

Tujuan utama bagi perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal 

dengan menggunakan segala kemampuan, metode-metode, dan alat-alat yang 

dimilikinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu mengendalikan 

segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian, perusahaan 

harus menyadari perlunya melaksanakan manajemen yang baik menerapkan 

pengendalian intern yang memadai. 

Pada saat organisasi perusahaan relatif kecil dan sederhana, segenap 

aktivitas perusahaan dapat di kelola secara langsung oleh pemilik perusahaan itu 

sendiri karena transaksi yang terjadi belum terlalu banyak. Pemilik merangkap 

langsung sebagai manajer perusahaan. Sebagai manajer perusahaan, ia secara 

langsung mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan yang 



 

 

direncanakan. Akan tetapi dengan semakin besar dan kompleksnya operasi 

perusahaan, volume kegiatan semakin meningkat, dan makin banyak masalah 

yang timbul dalam perusahaan, pemilik perusahaan tidak mungkin lagi 

mengawasi operasi perusahaan sendiri secara langsung tanpa alat bantu, baik 

dalam bentuk personal maupun sistem. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

menetapkan suatu sistem pengendalian yang dapat membantu dalam mengawasi 

jalannya operasi perusahaan secara efektif dan efesien. Sistem pengendalian ini 

adalah pengendalian intern. 

Pentingnya pengendalian intern ini selain karena semakin besar dan 

kompleksnya operasi perusahan, juga karena pengendalian intern merupakan 

suatu metode dan prosedur yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

meminimalkan segala bentuk kekurangan dan penyelewengan yang mungkin 

dapat merugikan perusahaan. Tujuan pengendalian intern dapat tercapai jika 

unsur-unsur pengendalian intern itu sendiri benar-benar dipenuhi, dan agar 

pengendalian itu berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan suatu bagian 

tertentu yang mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengendalian 

intern. Bagian ini adalah audit internal. 

Peranan audit internal dalam menunjang persediaan akan menjadi suatu 

hal yang menduduki posisi yang sangat penting, karena dapat menunjang 

efektivitas pengendalian intern persediaan. Selanjutnya masalah efisiensi dan 

efektivitas persediaan sangat menentukan laju perusahaan. Dengan demikian 

persediaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan pengendalian yang 

memadai. 

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian yang dituangkan 

dalam skripsi dengan mengambil judul : “Peranan Audit Internal dalam 

Menunjang Efektivitas Persediaan Barang Jadi” (Studi kasus pada                            

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk) 

 

 

 

 



 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti di atas, maka yang akan diteliti 

dan diidentifikasi adalah sebagai berikut  : 

1. Apakah pelaksanaan kegiatan audit internal yang diterapkan oleh perusahaan 

telah memadai. 

2. Apakah peranan audit internal dapat menunjang efektivitas  persediaan barang 

jadi di perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui memadai tidaknya penerapan audit internal yang 

dilaksanakan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang kefektifan 

pengendalian intern persediaan barang jadi perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut :  

1. Bagi Penulis, menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman 

penulis mengenai pengendalian internal yang dihubungkan dengan efektivitas 

persediaan barang jadi dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 

gelar sarjana pada Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi Pihak Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan mengenai pengendalian intern dalam 

mengelola persediaan barnag jadi. 

3. Bagi Pihak Lain, penulis berharap penelitian ini dapat sebagai referensi bagi 

mereka yang berminat mempelajari pengendalian intern barang jadi. 

 

 

 

 



 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan maka kemampuan manajemen 

untuk mengawasi  kegiatan perusahaan secara langsung berkurang, sedangkan 

manajemen dituntut punya sikap dan cara kerja profesional dalam mencapai hasil-

hasil yang telah digariskan perusahaan. Manajemen harus selalu melihat, meneliti 

dan mengantisipasi setiap kejadian dan perubahan yang terjadi didalam 

perusahaan. Dengan demikian keterbatasan tersebut, maka manajemen dalam 

melakukan tindakan profesionalnya akan lebih tergantung pada laporan-laporan 

yang diterima. 

Untuk itu perlu diciptakan suatu sistem yang menjamin bahwa kondisi dan 

kejadian yang dilaporkan adalah benar, sehingga tindakan pengambilan keputusan 

manajemen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Dalam perusahaan yang semakin berkembang pembentukan struktur 

organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Struktur organisasi yang 

baik harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi antara departemen 

operasional, penyimpanan dan akuntansi, sehingga dapat mencegah atau 

mengurangi terjadinya kesalahan atau penyimpangan, karena walaupun 

pengendalian intern yang baik telah dirancang dan ditetapkan tetapi bukan berarti  

bahwa proses telah ditaati, kecurangan dan pemborosan tidak terjadi serta efisiensi 

dan efektivitas tercapai seperti yang diharapkan, melainkan keberhasilan tetap 

tergantung pada kendala pelaksaannya. 

Pengertian efektivitas menurut Rob Reider (2002;22) adalah: 

“Effectiveness is the organization achieving results or benefits based on 

stated goals and objectives or some other measurable criteria”. 

 

Efisiensi menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untukl 

menghasilakan satu unit tertentu. Unit organisasi yang paling efisien adalah unit 

yang dapat menghasilkan sejumlah output dengan mempergunakan input yang 

minimal atau menghasilkan output terbanyak dengan input yang tersedia.    

 

 



 

 

Maksud dari pengertian di atas persediaan merupakan salah satu unsur 

yang paling aktif dalam operasi perusahaan, yang secara kontinu diperoleh atau 

diproduksi dan dijual, sebagian besar sumber daya perusahaan sering kali 

diinvestasikan dalam bentuk barang yang dibeli atau diproduksi. 

Hubungan dengan pengendalian intern persediaan maka seseorang auditor 

internal dengan metode efektif akan melakukan audit dan penilaian terhadap 

catatan informasi keuangan dan semua pekerjaan yang efektif dan departemen-

departemen yang menangani persediaan. Hasil dari penilaian tersebut kemudian 

akan diberikan kepada manajemen untuk mengetahui keefektifan pengendalian 

internal persediaan yang dijalankan oleh departemen atau bagian tersebut. 

Efektivitas dari pengendalian intern persediaan barang jadi dapat diartikan sebagai 

kemampuan dari departemen atau bagian tersebut mencapai tujuan yang 

diinginkan dari pengendalian persediaan barang jadi. 

Dengan adanya laporan yang dibuat Auditor internal mengenai hasil 

pemeriksaannya, dapat membantu manajemen untuk memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang mungkin terjadi pada pengendalian intern persediaan barang jadi 

akan semakin efektif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

audit internal, maka efektivitas pengendalian internal persediaan barang jadi dapat 

semakin ditingkatkan. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu metode 

yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum keadaan perusahaan, 

berdasarkan fakta yang nyata pada saat penelitian, fakta-fakta yang dikumpulkan 

akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 



 

 

Adapun tingkat pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada dua cara 

yaitu :  

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi 

langsung ke perusahaan dan dijadikan objek penelitian, yaitu dengan cara : 

a. Observasi, dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 

yang diteliti. 

b. Wawancara, dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dengan bidang yang diteliti. 

c. Kuesioner, dengan cara membuat sejumlah pertanyaan pada pihak yang 

berhubungan dengan masalah ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan 

menggunakan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan maslah yang 

dibahas untuk mendapatkan landasan teori antara lain membaca buku-buku 

referensi, buku-buku dokumen dan artikel-artikel lainnya. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian 

pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.Tbk yang berlokasi di Jalan Raya 

Cimareme No.131 Cimahi. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juni 2009 

sampai dengan September 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


