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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang bertambah pesat seiring dengan perkembangan 

teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi 

Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia usaha, 

baik perdagangan maupun perindustrian, serta adanya tuntutan konsumen akan 

produk atau barang yang dikonsumsinya. 

 Persaingan yang semakin ketat ini menuntut perusahaan untuk mengelola 

sumber daya yang dimilikinya seoptimal mungkin supaya perusahaan dapat 

menghasilkan dan menawarkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen 

dengan kualitas tinggi. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik agar tercapai 

tujuan perusahaan, diperlukan suatu pengendalian internal untuk persediaan barang 

dagangan agar operasi perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

 Apabila pengendalian internal perusahaan lemah, dapat menyebabkan 

terjadinya penggelapan persediaan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Mengingat besarnya risiko penggelapan terhadap persediaan yang mungkin terjadi, 

perusahaan berusaha untuk merancang pengendalian internal yang efektif dalam 

sistem persediaannya. 
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 Adanya pengendalian internal yang baik dan teratur dalam mengelola 

persediaan barang dagangan, maka pimpinan perusahaan akan memperoleh laporan-

laporan yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, juga membantu 

dalam mengambil kebijakan keputusan maupun pertanggungjawaban dalam 

memimpin perusahaan.  

 Pengendalian internal atas persediaan barang dagangan diharapkan dapat 

menciptakan aktivitas pengendalian terhadap perusahaan yang efektif dalam 

menentukan jumlah persediaan optimal yang dimiliki perusahaan, mencegah 

berbagai tindakan pelanggaran dan penyelewengan yang dapat merugikan 

perusahaan, pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan atas persediaan, serta 

memberikan pengamanan fisik terhadap persediaan dari pencurian dan kerusakan. 

 Peranan audit internal dalam menunjang persediaan akan menjadi suatu hal 

yang menduduki posisi yang sangat penting, karena dapat menunjang efektivitas 

pengendalian internal persediaan. Selanjutnya masalah efisiensi dan efektivitas 

persediaan sangat menentukan laju perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus 

dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan pengendalian yang memadai. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis penelitian yang 

berjudul: “Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal Persediaan Barang Dagangan (Studi Kasus Pada PT Sinar Niaga 

Sejahtera).” 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat adalah: 

1. Apakah pelaksanaan kegiatan audit internal yang diterapkan oleh perusahaan telah 

memadai? 

2. Apakah pengendalian internal yang dilaksanakan oleh perusahaan telah efektif? 

3. Apakah audit internal berperan dalam menunjang keefektifan pengendalian 

internal pada persediaan barang dagangan? 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang telah 

dikemukakan di atas. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui memadai atau tidaknya penerapan audit internal yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

2. Untuk mengetahui dan menilai keefektifan persediaan barang dagangan yang 

diterapkan di perusahaan. 

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang keefektifan 

pengelolaan persediaan barang dagangan di perusahaan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Perusahaan 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai pentingnya pengendalian internal dalam perusahaan. Selain itu, skripsi 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menentukan 

kebijakan perusahaaan di masa yang akan datang guna meningkatkan 

pengendalian internal. 

2. Masyarakat 

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang pengendalian internal. 

3. Penulis 

Hasil penelitian ini sebagai perbandingan antara teori yang didapat selama 

perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan, sehingga dapat 

menambah pengetahuan tentang ilmu yang penulis tekuni. Juga untuk memenuhi 

syarat dalam menempuh sidang Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

 

 

 


