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Universitas Kristen Maranatha 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persediaan merupakan hal yang sangat penting di dalam perusahaan, hal ini 

disebabkan peran persediaan yang mempunyai fungsi menjaga kesinambungan 

operasional perusahaan yang bersangkutan. Persediaan merupakan salah satu pos 

yang bernilai tinggi dan sangat mempengaruhi kontinuitas dan efektifitas perusahaan. 

Tidak sedikit perusahaan yang ada sekarang sudah menerapkan suatu sistem 

tertentu untuk mengendalikan persediaan perusahaan tersebut. Namun ternyata 

menerapkan sistem pengendalian persediaan saja tidaklah bisa menjamin bahwa 

persediaan tersebut aman. Oleh karena itu munculah suatu pola pikir yang 

mengatakan bahwa diperlukan suatu kegiatan lain yang dapat memberikan nilai 

tambah bagi pengendalian persediaan yang ada.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hartadi dalam 

buku yang berjudul Internal Audit (1991:41), yaitu: “Pemeriksaan intern yang 

merupakan alat bantu pengendalian manajemen (managerial control) dan melakukan 

kegiatan penilaian bebas terhadap semua kegiatan perusahaan harus selalu dalam 

keadaan dinamis dan aktif……..Dengan demikian, dengan adanya sistem 

pengendalian intern yang selalu dinilai dan dievaluasi akan menghasilkan suatu 

keluaran atau output seperti yang diharapkan atau yang direncanakan oleh 

manajemen.” Dengan kata lain keberadaan pemeriksaan internal disini dapat 

meningkatkan efektifitas pengendalian internal itu sendiri. 
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Atas dasar kesadaran akan pentingnya persediaan tersebut dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan maka pihak manajemen harus 

memiliki pengendalian internal tersendiri atas persediaan yang dapat membantu 

dalam menjalankan tugasnya (pihak manajemen). Dalam hal ini pemeriksaan internal 

atau yang sekarang kita kenal dengan audit internal menjadi kunci pokok dalam 

menunjang efektifitas pengendalian tersebut. 

Istilah audit sangatlah sering kita jumpai dalam bidang akuntansi, namun 

keberadaan audit itu sendiri sering kali kurang mendapatkan perhatian khusus di 

dalam perusahaan. Sebagian perusahaan yang ada sekarang ini masih saja kurang 

menyadari pentingnya audit di dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Namun 

banyak juga yang sudah menjadikan audit sebagai suatu kegiatan yang penting untuk 

dilakukan dalam menjaga kualitas perusahaannya dan juga mempertahankan 

eksistensinya dalam dunia usaha sekarang ini. 

Untuk membatasi ruang lingkup bahasan, penulis hanya berfokus kepada 

persediaan ban kendaraan pada CV. Mekar Pratama. Perusahaan ini merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor ban kendaraan bermotor, oleh 

sebab itu persediaan ban kendaraan dalam CV. Mekar Pratama merupakan kunci 

pokok dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. 

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam menyusun skripsi dengan judul: “ Peran Aktif Audit Internal dalam 

Menunjang Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Ban 

Kendaraan” ( Studi Kasus: CV. Mekar Pratama ). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam skripsi ini penulis berusaha untuk 

menjawab beberapa permasalahan yang ada diantaranya adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengendalian internal persediaan ban kendaraan di 

perusahaan? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan audit internal atas persediaan ban kendaraan di 

Perusahaan?  

3. Sejauh manakah audit intenal berperan aktif dalam menunjang efektifitas 

prosedur pengendalian internal atas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk 

menjawab semua permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya serta 

memberikan pengertian yang cukup jelas melalui data-data dan informasi yang akan 

didapat setelah melakukan penelitian ini. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengendalian internal persediaan ban 

kendaraan di perusahaan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal atas persediaan ban 

kendaraan di  perusahaan. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana audit internal berperan aktif dalam menunjang 

efektifitas prosedur pengendalian internal atas persediaan. 

 

 

 



Bab I Pendahuluan 

Universitas Kristen Maranatha 

 

4 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta membantu bagi: 

1. Penulis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang pengaruh aktif audit dalam menunjang efektifitas prosedur 

pengendalian internal atas persediaan. 

2. Pihak Manajemen 

Semoga setelah penelitian ini selesai dilakukan dapat membantu pihak 

manajemen sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengelola perusahaan 

khususnya yang berkaitan dengan persediaan. 

3. Pihak Lain 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salahsatu sumber 

informasi yang sewaktu-waktu dapat berguna dalam kaitannya dengan peran aktif 

audit internal dalam menunjang efektifitas prosedur pengendalian internal atas 

persediaan. 

 


