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ABSTRAK 
 

Manfaat Analisis Auditor Internal  Dalam Menunjang Efektivitas 
Pengendalian Internal Penjualan 

 
Bagi suatu perusahaan, penjualan merupakan sumber pendapatan yang 

setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan, menghasilkan laba. Laba 
sangat berperan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. 

Kegiatan penjualan memerlukan suatu pengendalian internal yang efektif. 
Agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari kebijakan dan prosedur yang 
telah ditetapkan, maka diperlukan suati audit internal. Audit internal yang baik dapat 
menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan.  Peran dari auditor internal 
menjadi bagian terpenting untuk mencapai hal ini. 

Untuk penulisan skripsi ini, penulis memilih PT INTI (Persero) sebagai objek 
penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai “Manfaat Analisis Auditor Internal  
Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan”. Penulis juga 
mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu : 
(1) Bagaimana analisis auditor internal atas penjualan, (2) Bagaimana pelaksanaan 
pengendalian internal atas penjualan, dan (3) Bagaimana manfaat analisis auditor 
internal atas penjualan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : (1) Mengetahui dan menilai 
apakah hasil analisis auditor internal atas penjualan pada perusahaan telah memadai, 
(2) Mengetahui dan menilai apakah pengendalian internal atas penjualan pada 
perusahaan telah efektif, dan (3) Mengetahui manfaat analisis auditor internal dalam 
menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan pada perusahaan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriftif analitis 
dengan pendekatan studi kasus, dimana data dan informasi yang diperoleh selama 
penelitian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang 
telah dipelajari. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian lapangan 
dengan pengamatan langsung dan penyebaran kuesioner kepada pihak yang terlibat 
dalam penjualan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. 

Dari hasil penelitian diperoleh nilai persentase setelah dirata-ratakan dari sub 
indikator yaitu keefektivan analisis auditor sebesar 86,01%, nilai persentase 
keefektivan pelaksanaan pengendalian internal atas penjualan sebesar 91,05%, dan 
nilai persentase keefektivan manfaat analisis auditor internal dalam menunjang 
efektivitas pengendalian internal penjualan sebesar 100%. Oleh karena itu, analisis 
auditor internal pada PT INTI (Persero) sangat bermanfaat dalam menunjang 
efektivitas pengendalian internal penjualan. 
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