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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan dalam dunia bisnis untuk dapat mempertahankan pangsa pasar 

yang ada saat ini sudah sangat ketat. Ketatnya persaingan tersebut dapat tercermin 

dari makin banyaknya ragam produk-produk yang diluncurkan perusahaan atau 

produsen untuk dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia usaha. Terkait 

dengan usaha untuk survive tersebut, produk merupakan salah satu andalan 

perusahaan untuk bisa mendapatkan profit atau laba. Maka produk yang dirancang 

serta dimiliki perusahaan, harus memiliki kualitas yang baik, serta wajib 

dikomunikasikan secara terus menerus kepada konsumen. Hal ini harus dilakukan, 

supaya produk tetap berada di dalam ingatan konsumen, sehingga pada saat produk 

tersebut dibutuhkan oleh konsumen, maka produk dimaksud dapat menjadi pilihan 

utama (top of mind). Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Danibrata dalam 

Jurnal Bisnis dan Akuntansi (2008: 37-46). 

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Anatan dalam Jurnal bisnis dan 

Akuntansi (2007:157-165). Kondisi persaingan bisnis yang makin kompetitif dan 

lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut perusahaan untuk 

mencari terobosan baru dan mengimplementasikan strategi yang sesuai dan selaras 

dengan perubahan lingkungan bisnis. Perusahaan harus mampu menciptakan, 
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mengeksploitasi, dan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai-

nilai daya saing perusahaan yang lebih baik dibandingkan para pesaing. Untuk 

mencapainya, perusahaan harus mampu menerapkan strategi dan nilai-nilai yang 

berbeda dan tidak dapat ditiru oleh pesaingnya. 

 Menurut El-Qorni dalam artikelnya Manajemen Mutu Terpadu (2007). 

Kondisi demikian mempunyai arti, bahwa perusahaan yang akan memenangkan 

persaingan dalam segmen pasar yang telah dipilih harus mampu mencapai tingkat 

mutu, bukan hanya mutu produknya, akan tetapi mutu ditinjau dari segala aspek, 

seperti mutu bahan mentah dan pemasok harus bagus (bahan baku yang jelek akan 

menghasilkan produk yang jelek pula), mutu sumber daya manusia (tenaga kerja) 

yang mampu bekerja secara efisien sehingga harga produk bisa lebih murah dari pada 

harga pesaingnya, promosi yang efektif (bermutu), sehingga mampu memikat para 

pembeli sehingga pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pembeli. Mutu 

distribusi yang mampu menyerahkan produk sesuai dengan waktu yang dikehendaki 

oleh pembeli, serta mutu karyawan yang mampu melayani pembeli dengan 

memuaskan. Inilah yang dimaksud mutu terpadu secara menyeluruh (total quality). 

Persaingan antar produk/jasa dewasa ini terus meningkat dalam merebut 

perhatian konsumen sehingga menyebabkan persaingan antar bisnis terus meningkat 

pula . Persaingan ini semakin menyadarkan perusahaan akan pentingnya kualitas 

produk/jasa, meskipun kualitas terkadang diartikan relatif, namun tetap dipandang 

penting dalam persaingan dan meskipun kualitas pada awalnya diidentikkan 

(misconceptions) dengan sesuatu yang sulit di ukur tapi diakui ketika melihatnya dan 



Universitas Kristen Maranatha

 

Bab I Pendahuluan  3 

 

 

juga dinilai mahal, mewah, dan eksklusif , namun perlahan–lahan disadari 

kepentingannya selama mampu memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Hal 

tersebut dikemukakan oleh Fox dalam artikel Hubungan strategi, praktek 

manajemen kualitas dan sistem pelaporan kinerja keuangan dengan akreditasi  iso 

(2009). 

Dalam artikel yang sama yaitu Hubungan strategi, praktek manajemen 

kualitas dan sistem pelaporan kinerja keuangan dengan akreditasi  iso (2009), 

Gershon mengemukakan bahwa dari prespektif lain, kualitas produk /jasa semakin 

dianggap penting dan terus dijadikan fokus perusahaan agar memiliki daya saing 

yang kuat baik dimata konsumen maupun dimata pesaing. Hal tersebut dapat dilihat 

dari semakin kuatnya inisiatif perusahaan dalam mengembangkan sistem manajemen 

kualitas (quality management system) untuk memastikan apakah produk /jasa yang 

dihasilkan telah memenuhi tujuan kualitas yang diharapkan atau tidak. Sistem 

manajemen kualitas dinilai dapat memenuhi tujuan tersebut melalui penyediaan 

informasi terkait dengan upaya dalam mengidentifikasi kualitas. 

Menurut El-Qorni dalam artikelnya Manajemen Mutu Terpadu (2007). Ada 

hubungan yang erat antara mutu produk (barang dan jasa), kepuasan pelanggan, dan 

laba perusahaan. Makin tinggi mutu suatu produk, makin tinggi pula kepuasan 

pelanggan dan pada waktu yang bersamaan akan mendukung harga yang tinggi dan 

seringkali biaya rendah, oleh karena itu program perbaikan mutu bertujuan 

menaikkan laba. Dari penelitian membuktikan ada korelasi yang kuat antara mutu 

dengan laba yang dapat diraih oleh perusahaan. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem manajemen kualitas 

yang terdapat pada manajemen sangat menentukan, sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Audit 

internal yang memadai harus dimiliki oleh perusahaan, karena tanpa adanya audit 

internal yang memadai, perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan, pimpinan tidak lagi secara 

langsung mengawasi jalannya sistem manajemen kualitas dari seluruh perusahaan. 

Pimpinan mulai merasa perlu untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab 

ini kepada pihak lain di dalam perusahaan, yakni pihak auditor internal untuk 

menjamin berjalannya sistem manajemen kualitas sebagaimana telah ditetapkan oleh 

pimpinan perusahaan. 

Dengan menyadari begitu pentingnya audit internal terhadap manajemen 

kualitas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company, Tbk Bandung dengan judul “Peranan Audit Internal 

sebagai alat bantu Manajemen dalam Penerapan Sistem Manajemen Kualitas 

(9001:2000).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berhasil mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan manajemen kualitas, yaitu: 

1. Apakah pelaksanaan Audit Internal perusahaan telah memadai ? 
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2. Apakah penerapan Sistem Manajemen Kualitas di perusahaan telah sesuai 

dengan Standar Internasional Sistem Manajemen Kualitas? 

3. Seberapa besar peranan Audit Internal dalam menunjang Penerapan 

Sistem Manajemen Kualitas? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai 

audit internal dan pengendalian intern di perusahaan yang menerapkan manajemen 

kualitas. 

1.3.2  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis ingin 

memperoleh gambaran yang lebih jelas untuk : 

1. Mengetahui kememadaian pelaksanaan Audit Internal di Perusahaan. 

2. Mengetahui kesesuaian  antara penerapan Sistem Manajemen Kualitas di 

perusahaan dengan Standar Internasional Sistem Manajemen Kualitas. 

3. Mengetahui seberapa besar Peranan Audit Internal dalam menunjang 

Penerapan Sistem Manajemen Kualitas. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat berguna 

bagi banyak pihak, yaitu : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, masukan dan 

pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan di masa 

yang akan datang, serta kesimpulan dan saran-saran yang diajukan oleh 

penulis dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan sistem 

manajemen kualitas yang baik. 

2. Para pembaca skripsi ini 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan praktis atas penerapan sistem manajemen kualitas. 

 


