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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, akan mengakibatkan 

persaingan yang semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan semakin 
rumitnya masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam 
menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. 
Agar tercapai pelaksanaan pengawasan yang efektif, diperlukan suatu struktur 
pengawasan yang baik sehingga dapat membantu pencapaian perusahaan secara 
keseluruhan. 

Untuk menjaga dan memelihara keefektifan pengendalian, maka 
perusahaan biasanya memerlukan suatu bagian khusus yang disebut bagian audit 
internal. Bagian audit internal dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya 
manusia yang telah dipilih secara objektif dan mempunyai kualifikasi sesuai 
dengan bidangnya, terampil, cakap dan yang lebih penting lagi memiliki integritas 
dan kejujuran. Bagian ini bertugas mengawasi dan mengevaluasi keefektifan 
setiap aktivitas pengendalian yang ada dalam perusahaan dan menjaga agar 
seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

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 kegiatan 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 tercapai. Untuk menuju 

tercapainya tujuan perusahaan tersebut, manajemen seharusnya memperhatikan 



2 

  

segala aspek dalam perusahaan. Salah satu elemen penting yang dapat 

mempengaruhi penetapan laba rugi perusahaan adalah penjualan, karena dengan 

adanya penjualan inilah perusahaan akan memperoleh pendapatan yang setelah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan laba yang 

berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Marini, angkatan 2001, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, yang menguji 

peranan audit internal pada bagian penjualan perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada perusahaan yang memiliki audit internal, kegiatan 

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tercipta efektivitas kinerja perusahaan, 

sehingga laporan keuangannya dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan 

dengan baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

objek penelitian dan tahun penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Astra International – Toyota Sales 
Operation cabang Asia Afrika, Bandung yaitu perusahaan yang bergerak di bidang 
industri kendaraan roda empat. PT. Astra Internasional - Toyota Sales Operation 
cabang Asia Afrika, Bandung yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri 
kendaraan roda empat dengan merk TOYOTA. Umumnya kendaraan yang 
ditawarkan pada costumer seperti: Avansa, Kijang, Corolla Altis, Vios, Rush, 
Yaris, dan Dyna. Kendaraan dengan merk TOYOTA umumnya dapat kita temui 
sehari-hari di jalanan, hal ini terjadi karena banyaknya minat dari costumer yang 
mempercayai pelayanan, kualitas, dan kenyamanan yang memuaskan bagi 
costumer serta purna jual kembali yang baik kendaraan merk ini. 

Dimana penjualan pada perusahaan ini selalu mengalami kenaikan. Selain 

itu perusahaan ini memadai untuk dilakukan penelitian karena mampu 

menyediakan data-data yang dibutuhkan. Atas dasar paparan tersebut penelitian 

ini mengangkat topik: “Peranan Audit Internal Sebagai Alat Bantu 

Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Di Bagian Penjualan” (Survei 

pada PT. Astra International – Toyota Sales Operation cabang Asia Afrika, 

Bandung). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern 

penjualan merupakan masalah yang cukup rumit dalam pelaksanaannya karena 

penjualan merupakan tujuan utama perusahaan dalam memperoleh kentungan, di 

bagian penjualan ini sering terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan-

penyelewengan ataupun manipulasi data penjualan, sehingga pada bagian ini 

diperlukannya suatu pengendalian intern penjualan. Berdasarkan uraian di atas,  

masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Apakah audit internal telah dilaksanakan secara memadai.  

2. Apakah penjualan pada perusahaan telah dilaksanakan dengan efektif. 

3. Bagaimana peranan audit intenal dalam menunjang efektivitas penjualan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah : 

1. Kememadaian pelaksanaan audit internal atas penjualan telah dilaksanakan 

secara memadai. 

2. Keefektifan atas penjualan. 

3. Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 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.  
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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 

topik 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. 
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Moeller et al (1999;5-4) mendefenisikan audit internal sebagai         

berikut : “Internal auditing is an independent appraisal activity established within 

an organization as a service to the organization. It is a control which functions by 

examining and evaluating the adequacy and effectiveness of other controls.” 

 

Definisi tersebut diartikan sebagai berikut : 

“Pengendalian intern adalah suatu aktivitas penilaian yang independen 
dalam suatu organisasi untuk membantu kegiatan organisasi. Pengendalian 
ini sebagai bagian dari pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan 
keefektifan pengendalian yang lain” 
 

Sedangkan defenisi pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring 
Organization (COSO) yang dikutip oleh Boynton et al (1996;254) adalah sebagai 
berikut : 

“Internal Control is a process, effected by an entity’s boards of director, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objective in the following 
categories : 
- Reliability of financial reporting 
- Effectiveness and efficiency of operations 
- Compliance with applicable law and regulations.” 

 
Definisi tersebut diartikan sebagai berikut : 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan orang lain yang dirancang untuk menyediakan 
keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan yang dikategorikan 
sebagai berikut : 
- Keandalan laporan keuangan 
- Operasi yang efektif dan efisien 
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 
 
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. 
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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. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penulis merumuskan  hipotesis 

sebagai berikut : “Pelaksanaan audit internal yang memadai dapat 

menunjang tercapainya efektivitas 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) 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan. Data tersebut diperoleh 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan bagian audit 

internal perusahaan, manajer perusahaan, manajer bagian penjualan. 

c. Kuesioner, diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek 

yang diteliti. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Astra International – Toyota Sales 

Operation cabang Asia Afrika yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 125 Bandung 

Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2008 sampai dengan 

selesai.   


