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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Di dalam penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) di 

Satuan Pengawasan Intern selalu terdapat  Audit Atas Pengadaan Barang dan Jasa, 

hal ini dikarenakan aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 

fungsi procurement di pusat maupun di unit operasi merupakan aktivitas yang 

memiliki risiko yang tinggi. Oleh sebab itu, pelaksanaan audit terhadap 

pengadaaan barang dan jasa yang dilakukan pada setiap tahun pemeriksaan.  

Dalam program audit terhadap aktivitas pengadaan barang dan jasa tersebut, 

auditor sering mendapat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan proseas pengadaan barang dan jasa yang 

salah satunya adalah kontrak. Kontrak mempunyai peran yang sangat penting 

dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena didalam kontrak memuat hak dan 

kewajiban yang mengikat para pihak dan menjadi dasar dalam pelaksanaanya,  

banyak permasalahan yang timbul dikarenakan tidak tepat dalam pembuatan 

kontrak sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan (Hiro Tugiman, 2006) 

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang 

industri kereta api, PT Kereta Api Indonesia harus mampu menciptakan kereta 

yang dapat menjamin kualitasnya, dan melakukan perbaikan dengan cepat apabila 

ada kerusakan pada kerta. Untuk menghasilkan produk berkualitas, perusahaan 

yang bergerak dalam industri kereta api harus mampu menyediakan material  dan 
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bahan baku terbaik. Sebagian  material  yang  dibutuhkan untuk  proses  produksi Kereta 

Api  masih harus di import dari luar negeri,  sehingga perencanaan bidang material akan 

sangat menentukan kualitas kereta api. 

Sangat disayangkan jika perusahaan seperti PT Kereta Api Indonesia yang telah memiliki 

nama besar di Indonesia harus mengalami kerugian yang krusial hanya karena kelalaian tugas 

suatu fungsi atau bagian didalamnya. Salah satunya penyimpangan dalam pengadaan barang 

dan jasa,  sering kali terjadi karena adanya perbuatan dari fungsi pengadaan serta fungsi 

terkait lainnya yang   melakukan  penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. 

Dari beberapa proses dalam pengadaan barang/jasa, masing-masing tahap berpotensi 

terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan 

barang dan jasa. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

Panitia Pengadaan di satu pihak terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya 

kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tertentu. Masalah ini terjadi karena kurang 

efektifnya pengendalian internal perusahaan. 

Dalam hal ini divisi pengadaan melaksanakan perannya untuk melaksanakan pembelian 

yang merupakan aktivitas kritis, karena disinilah sebagian besar uang perusahaan dihabiskan 

dan melalui aktivitas ini pula menentukan apakah material yang dibeli memiliki kualitas baik 

yang dapat meningkatkan kualitas operasional. Pengadaan material haruslah tepat kualitas, 

kuantitas, waktu, harga, dan tepat sumber. Dengan melihat kenyataan tersebut, prosedur yang 

dijalankan telah sesuai namun, karena kelalaian tugas suatu fungsi atau bagian di dalamnya 

dapat menyebabkan kerugian yang material pada perusahaan (Kadek Jeky, 2010)   

Agar perusahaan dapat mengetahui aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan 

dan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi maka manajemen 

memerlukan adanya pengendalian intern yang baik yang harus diterapkan manajemen agar 

aktivitas perusahaan terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Salah satu bentuk 
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pengendalian yang dikembangkan dalam perusahaan adalah pengendalian intern (Standar 

Profesional Akuntan Publik 2002:319).  

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula perkembangan di 

bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan keuangan saja 

tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi 

pada atujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keefektifan operasi perusahaan. Pimpinan 

perusahaan memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas 

operasional perusahaan dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan akuntansi saja (Arens 

dan loebbecke, 2006). 

Pemeriksaan operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan operasional 

perusahaan sedangkan sarannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan 

operasional telah di laksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dan bagian dari fungsi 

pengendalian merupakan alat bagi manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Agar pengendalian intern berjalan dengan baik di perlukan auditor  

internal untuk mengontrol segala yang  ada di perusahaan agar  semua siklus  yang ada di 

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar (Bhayangkara, 2011). 

Audit operasional pada dasarnya mengetahui apakah semua operasi bisnis sudah 

dilakukan dengan benar. Hal ini untuk menunjukan setiap kekosongan dalam operasi dari 

setiap kegiatannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan operasi bisnis masa depan dengan 

memperhatikan auditor dengan semua aspek manajemen (Badan Pengawasan Keuangandan 

Pembangunan, 2008). 

Berdasarkan  pembahasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian denganjudul 

“Pengaruh Audit Operasional Terhadap Sistem Pengendalian Internal Fungsi 

Pengadaan Barang Pada PT Kereta Api Indonesia”. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat di identifikasikan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah audit operasional yang telah ditetapkan pada perusahaan BUMN yaitu PT 

KeretaApi Indonesia telah memadai.  

2. Apakah sistem pengendaian internal fungsi pengadaan barang pada perusahaan 

BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia sudah efektif. 

3. Apakah audit operasional berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal fungsi 

pengadaan barang pada perusahaan BUMN yaitu  PT Kereta Api Indonesia. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data 

yang  memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh audit operasional terhadap 

fungsi pengadaan barang, dan juga merupakan salah satu syarat untuk membuat skripsi dalam 

menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah peranan audit operasional yang telah ditetapkan pada 

perusahaan BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia telah memadai. 

2. Untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal fungsi pengadaan barang 

pada perusahaan BUMN yaitu PT  Kereta Api  Indonesia. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan audit operasional terhadap 

sistem pengendalian internal fungsi pengadaan barang pada perusahaan BUMN yaitu 

PT Kereta Api Indonesia.  

 

1.4  Kegunaan Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain adalah sebagi 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta 

gambaran yang jelas mengenai pengendalian fungsi pengadaan barang yang baik 

secara teoritis maupun prakteknya. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat  mengembangkan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

lain tentang materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka 

penggalian dan pengembangan ilmu pengetahuan.  

3. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

berguna bagi pihak perusahaan yaitu memperoleh informasi mengenai pentingnya 

peranan pengendalian internal untuk meningkatkan sistem pengendalian internal 

fungsi pengadaan barang. 

1.5  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Untuk memenuhi informasi  yang  dibutuhkan  dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis 

melakukan penelitian di PT Kereta Api Indonesia pusat Bandung.  Penelitian ini dilakukan 

selama bulan Maret 2016 sampai dengan bulan April 2016. 


