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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semakin kompetitifnya persaingan dunia usaha dewasa ini, 

perusahaan banyak menghadapi masalah-masalah dalam menjual produk 

khususnya di bidang telekomunikasi, sebab pada masa sekarang ini, alat 

perangkat keras yang digunakan adalah telepon selular (ponsel). Telepon 

selular bukan sekedar alat komunikasi yang canggih, namun juga 

merupakan ajang bisnis yang memiliki masa depan cerah dimasa mendatang 

sebagai zamannya komunikasi.  

Adanya perkembangan teknologi komunikasi modern yang semakin 

canggih dan terus berkompetisi, masyarakat di dunia sudah tidak  memiliki 

batasan-batasan lagi atau sering disebut dengan dunia tanpa batas. Dunia 

tanpa batas inilah yang mengharuskan masyarakat berinteraksi dan 

berkomunikasi yang canggih namun juga tidak merepotkan. 

Di Indonesia saat ini memiliki beberapa perusahaan penyelenggara 

jasa komunikasi selular yang biasa disebut dengan provider/operator, antara 

lain Indosat (Mentari, Matrix, IM3), XL (XL pascabayar, dan XL prabayar), 

Telkomsel (Halo, Simpati, As), SMARTFREN, AXIS, dan 3. Begitu 

banyaknya operator selular dan tawaran yang datang kepada konsumen, 

membuat konsumen menjadi bingung memilih salah satu untuk digunakan. 
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Para pengguna ponsel di Bandung sendiri memiliki pertimbangan-

pertimbangan dalam memilih operator selular yaitu dengan 

mempertimbangkan dari segi biaya tarifnya, jangkauannya, kualitas 

jaringan, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mencari kesempurnaan 

produk tersebut tentu sangatlah sulit. PT. Indosat Tbk yang merupakan 

perusahaan jasa yang juga perusahaan penghasil produk sim card mampu 

mengakomodasikan beberapa pertimbangan-pertimbangan para konsumen 

yang pasti bisa menguasai pasar dunia dengan produk yang sangat digemari 

masyarakat.  

Dengan sekian banyak produk Telekomunikasi yang ditawarkan ke 

masyarakat, PT Indosat telah memasarkan produk unggulan yang 

diharapkan dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan yang menjadi 

tujuan daripada bisnis jasa telekomunikasi dan produknya adalah Mentari, 

Matrix, dan IM3. 

Menurut Lawrence B. Sawyer dalam Desi Adhariani (2005: 10), 

audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan audit internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat 

diandalkan 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi 
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3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang 

bisa diterima telah diikuti 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, 

dan 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan 

dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung 

jawabnya secara efektif.   

Menurut Husein Abdi Mohamud dalam Fadzil, dkk (2008), Internal 

Auditing became very important to world businesses, since industrial 

revolution resulted in factory systems that were financed by stockholders. 

This situation necessitated the need for internal auditing to protect 

shareholers’ best interest. The major factors assist in emergence of internal 

auditing was the extend span of control system faced by management in 

businesses (institute of internal auditing research foundation, 2003). Today, 

in businesses worldwide, the internal control functioning become very 

important for their operation and achieving the objective of organizations. 

The role of internal auditing is to assess the effectiveness of the internal 

control system and to find out whether the system is functioning as intended. 

Tujuan dari audit internal adalah membantu semua anggota 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab, rekomendasi, dan 

pendapat yang objektif mengenai kegiatan yang telah diperiksa. Fungsi dari 
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audit internal adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengendalian 

internal melalui ketaatan, evaluasi, verifikasi, serta rekomendasi. Audit 

internal sendiri adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan. 

Definisi pengendalian internal menurut IAI dalam Feto Daan Yos 

(2009: 3) , pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang percapaian tiga golongan berikut: 

1. Keandalan pelaporan keuangan  

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku  

Di Indoneia, bagi institusi pemerintah ataupun swasta adalah 

keharusan penyelenggaraan internal control berbasis framework COSO 

(internal conrol COSO) tertuang dalam pasal 22 Keputusan Menteri BUMN 

Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan good governance pada 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam keputusan tersebut dinyatakan 

bahwa manajemen BUMN harus memelihara internal control bagi 

perusahaan yang meliputi: 

1. Lingkungan pengendalian  

2. Penilaian risiko  

3. Prosedur pengendalian  
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4. Informasi dan komunikasi  

5. Monitoring  

Fenomena yang terjadi adalah terjadinya penurunan penjualan sebesar 

10%  pada tahun 2014 yang dialami oleh PT. Indosat Tbk yang membuat 

posisi persaingan dengan povider turun ke posisi 3. Selama ini Indosat 

selalu mengalami peningkatan di setiap penjualannya, namun pada tahun 

2014 penjualan PT. Indosat Tbk mengalami penurunan yang signifikan dari 

tahun-tahun sebelumnya.  

Penjualan merupakan aktivitas utama dalam setiap perusahaan, karena 

dari aktivitas inilah tujuan perusahaan yang paling utama yaitu memperolah 

keuntungan (laba) dapat dicapai, dan dari aktivitas ini pula kesempatan 

untuk melakukan kecurangan yang akan mengakibatkan kerugian sangat 

besar. Karena itulah dalam aktivitas ini diperlukan suatu pemeriksaan untuk 

menilai efektivitas kinerja penjualan. Dalam kegiatan penjualan untuk 

mencapai laba yang maksimum, perusahaan harus mempunyai prosedur 

penjualan yang mendukung tujuan perusahaan tersebut, mengingat 

banyaknya persaingan dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam 

penjualan.  

Tujuan akhir dari suatu perusahaan adalah untuk dapat 

mempertahankan laba yang diperoleh, laba harus dicapai semaksimal 

mungkin dengan cara meningkatkan penjualan dan menekan pengeluaran 

sampai pada batas-batas tertentu, agar perusahaan dapat berkembang sampai 
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pada batas-batas tertentu, dan  berkembang menjadi perusahaan yang besar. 

Demikian pula dalam penjualan kartu perdana Indosat, mempunyai prosedur 

untuk mencapai tujuan laba yang maksimum. Untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan diperlukan suatu perencanaan yang matang serta cara-cara 

pengendaliannya karena kedua-duanya merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tanpa ada perencanaan maka tidak 

ada dasar untuk mengadakan pengendalian, oleh karena itu pengendalian 

sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Perkembangan suatu perusahaan seringkali mengakibatkan pimpinan 

perusahaan tidak dapat mengontrol seluruh aktivitas perusahaan. Oleh 

karena itu pimpinan perlu membuat prosedur-prosedur ataupun ketentuan-

ketentuan khusus yang dapat mengatur dan mengatasi masalah dalam 

aktivitas perusahaan terutama mengenai pengendalian penjualan antara lain 

diperlukan adanya suatu pemeriksaan operasional perusahaan, pemeriksaan 

terhadap hasil penjualan harus benar-benar dilakukan.  

Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan alat pengelola 

dan pengendalian yang tepat sebagai alat bantu manajemen untuk 

mengadakan pemeriksaan dimana pengendalian intern yang memadai akan 

dapat menekan terjadinya kecurangan dan penyelewengan. Jika itu terjadi 

maka hal itu akan dapat diketahui secepat mungkin dan selanjutnya 

dilakukan tindakan-tindakan perbaikan.  
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Berdasarkan pemikiran dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dengan judul: 

“Peran Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Intern Penjualan (Studi Kasus PT Indosat Tbk Bandung)”  

1.2 Identifikasi Masalah  

 

Dari uraian latar belakang, penelitian akan membahas permasalahan 

berupa kememadaian audit internal dan hubungan dengan efektivitas 

pengendalian internal yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal perusahaan. 

2. Bagaimana efektivitas pengendalian intern penjualan perusahaan.  

3. Bagaimana peran audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern penjualan. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakan penelitian  ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pelaksanaan audit internal perusahaan. 

2. Efektivitas pengendalian intern penjualan. 

3. Peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern 

penjualan.  

 



8 
 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Perusahaan, sebagai acuan yang bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan yaitu untuk memberikan gambaran mengenai peran audit 

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern penjualan, 

sebagai gambaran tentang pentingnya peran audit internal dalam 

menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas manajemen dalam 

mencapai efektivitas pengendalian intern penjualan.  

2. Penulis, untuk menambah wawasan mengenai perbandingan antara teori 

dengan praktik yang sebenarnya mengenai audit internal dan pengendalian 

intern penjualan.  

3. Pembaca, sebagai bahan referensi serta menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai topik yang diteliti. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT Indosat Tbk yang berlokasi di Graha 

Bumi Putera Jalan. Asia Afrika No.141-149 Bandung. Waktu penelitian 

mulai bulan Agustus 2015 sampai  18 April 2016. 

 


