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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang Penelitian 

Dengan berkembangnya dunia usaha yang secara pesat belakangan ini, 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada perkembangan sistem akuntansi 

yang berlaku umum. Pada mulanya perusahaan-perusahaan yang ada mempraktekan 

sistem akuntansi secara sederhana sebagai usaha pencatatan atas transaksi yang 

terjadi dalam perusahaan tersebut. Tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi, menimbulkan masalah-masalah baru terjadi dalam perusahaan sehingga 

menuntut pula pengembangan sistem akuntansi yang selama ini dijalankan. 

Perekonomian saat ini mencerminkan suatu keadaan yang penuh dengan 

persaingan ketat. Masalahnya adalah bagaimana tindakan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan ketat ini agar tidak kalah bersaing dan tidak menurunkan 

omset atau laba. Pada umumnya tujuan umum dari suatu perusahaan adalah untuk 

menghasilkan laba. Dan laba ini seringkali dijadikan tolak ukur yang penting untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam menghasilkan laba, pihak manajemen 

perusahaan menumbuhkan informasi yang berhubungan dengan aktiva, kewajiban 

serta modal perusahaan yang dapat diperoleh pada laporan keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. 
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Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak intern perusahaan seperti 

manajemen perusahaan, selain itu juga sangat dibutuhkan oleh pihak ekstern seperti 

kreditur, pemerintah dan pemegang saham. Kedua pihak tersebut membutuhkan 

laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan. 

Dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, penjualan atas barang dan 

jasa merupakan sumber pendapatan perusahaan yang harus ditingkatkan semaksimal 

mungkin. Selain dengan melakukan pengendalian intern atas penjualan ini,secara 

konkrit perusahaan dapat membuat kebijakan penjualan kredit yang dapat 

meringankan beban konsumen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan 

penjualan yang artinya meningkatkan pula pendapatan perusahaan. 

Penjualan angsuran minimbulkan piutang yang dapat menimbulkan masalah baru 

bagi perusahaan apabila tidak diberikan pengendalian dan pengawasan yang baik. 

Untuk menghindari masalah yang diakibatkan oleh piutang, maka perusahaan harus 

membuat kebijakan manajemen yang dapat memaksimumkan tingkat pelunasan 

piutang serta meminimumkan tingkat piutang tak tertagih,dengan kata lain 

menghindari terjadinya kredit macet. 

Usaha untuk menunjang keefektifan suatu pengendalian intern yaitu dengan 

melakukan pemeriksaan intern ini berfungsi sebagai penilaian kelayakan dan 

keefektifan pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan, khususnya pada 

perkiraan penjualan guna meningkatkan pendapatan. Usaha ini dilakukan oleh 

auditor intern perusahaan atau akuntan publik yang mempunyai sikap dinamis, 

tanggap,dan menguasai semua aspek kegiatan perusahaan dengan baik. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih objek penelitian untuk penyusunan 

skripsi dengan judul: “Pengaruh Pemeriksaan Intern atas Penjualan dan Terhadap 

Peningkatan Penerimaan Pendapatan  Perusahaan PO.KARI UMBI JAKARTA. 

 

1.2.    Identifikasi Masalah 

Perusahaan yang bernama PO.KARI UMBI JAKARTA dimana penulis 

melakukan penelitian untuk menyusun skripsi adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang makanan. Adapun kegiatan usahanya adalah penjualan makanan baik 

makanan berat maupun makanan ringan, kegiatan usaha lainnya adalah memasukan 

makanan tersebut ke tempat-tempat lain untuk dijual. 

Dalam menjalankan usahanya ini PO.KARI UMBI JAKARTA sangat 

membutuhkan adanya pemeriksaan intern yang memadai guna menciptakan 

pengendalian atas penjualan guna meningkatkan penerimaan pendapatan perusahaan. 

Baik buruknya pengendalian tersebut sangat bergantung dari hasil pemeriksaan 

intern yang dilakukan dalam perusahaan secara bebas (independent). 

Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan pokok 

pembahasan dalam skripsi ini, antara lain: 

1. Apakah pemeriksaan intern di PO.KARI UMBI sudah berjalan dengan baik 

atau belum. 

2. Apakah ada pengaruh-pengaruh pemeriksaan intern terhadap peningkatan 

pendapatan perusahaan. 
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1.3.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud serta tujuan dari penyusunan skipsi ini adalah: 

1. Mengetahui pengetahuan audit yang harus dimiliki setiap mahasiswa 

tingkat akhir jurusan akuntansi. 

2. Mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan dan 

memcoba untuk memperbaikinya. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis,diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. PO.KARI UMBI, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan 

yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya dalam hal memperbaiki tingkat 

pengendalian intern atas penjualan dari yang sudah ada menjadi yang lebih 

baik lagi. 

b. Bagi penulis, dimana selain sebagai pemenuhan sebagian syarat untuk lulus 

menjadi sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Kristen Maranatha, 

juga bermanfaat dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan dalam 
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bidang usaha dengan cara mengaplikasikan teori yang didapat pada 

perkuliahan ke dalam praktek suatu perusahaan. 

c. Masyarakat dan pembaca, memberikan informasi kepada masyarakat dan 

pembaca tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan perusahaan sehingga 

masyarakat dan pembaca dapat menilai kinerja perusahaan secara transparan. 

 

 


