BAB I
PENDAHULUAN

1.1 latar belakang masalah
Di dalam berkembangnya dunia perekonomian saat ini dan semakin tingginya
tingkat persaingan dalam dunia usaha menuntut perusahaan mempunyai keunggulan
bersaing untuk terus bisa berkompetisi. Tidak sedikit perusahaan yang terhenti laju
operasionalnya karena tidak mampu mempertahankan eksistensi perusahaannya.
Sebagian besar kegagalan tersebut biasanya disebabkan karena perusahaan tidak
konsisten dalam menjalankan operasi perusahaannya, ditambah lagi dengan
kurangnya tenaga profesional di dalam perusahaan dan perusahaan tidak dapat
mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi.
Hal tersebut menuntut setiap perusahaan

untuk berhati-hati dalam

menjalankan usahanya. Pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk menghindari
terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang pada akhirnya akan merugikan
perusahaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan pasar, fungsi pengendalian berperan
penting dan berpengaruh signifikan. Apabila sistem pengendalian suatu perusahaan
tidak memadai, maka kecil sekali kemungkinan untuk memenangkan persaingan dan
memenuhi kebutuhan konsumennya.
Menurut Arens, Elder, Beasly (2003, 732) mengemukakan pendapatnya
mengenai pemeriksaan intern (internal auditing), yaitu:
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“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting
activity designed to add value and improve an organizatition’s operation. It
helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic,
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk
management, control and governance processes”.

Salah satu fungsi yang ada dalam perusahaan adalah fungsi penjualan,
dimana penjualan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan dalam
suatu perusahaan, sehingga perlu untuk mendapat perhatian yang cukup besar serta
pengelolaan yang sebaik mungkin. Kegagalan dalam aktivitas penjualan akan sangat
berpengaruh terhadap kontinuitas operasi perusahaan, karena penjualan merupakan
sumber pendapatan utama perusahaan. Faktor sistem pengendalian intern yang
berhubungan dengan penjualan sangat diperlukan, karena penjualan merupakan salah
satu unsur harta dalam komponen laba rugi, yang posisinya sangat penting di dalam
kelangsungan perusahaan. Sistem pengendalian intern atas penjualan menjadi penting
dimana tujuannya adalah mencegah penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi
dalam penjualan sedangkan secara keseluruhan sistem pengendalian intern sangat
diperlukan dimana tujuannya adalah untuk mengamankan harta perusahaan,
meningkatkan operasi perusahaan, meningkatkan ketelitian dan kebenaran data
akuntansi dan mendorong terlaksananya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mengangkat objek penelitian yang akan
diteliti dengan judul : ”PERANAN AUDIT INTERN DALAM MENUNJANG
EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN CELANA
PT. TRIYUDIA BUSANAMAS .”
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1.2 Identifikasi Masalah :
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasikan pokok-pokok
permasalahan sebagai berikut:
1.

Apakah pengendalian intern telah dilakukan secara memadai?

2.

Apakah penjualan telah dilakukan secara efektif?

3.

Apakah

peran

audit

intern

dapat

meningkatkan

efektivitas

pengendalian intern penjualan perusahaan?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sejumlah data
dan informasi yang diperlukan untuk menyusun suatu pembahasan atau masalah yang
telah diidentifikasikan guna memperjelas gambaran mengenai peranan audit
operasional dalam menunjang efektivitas sistem pengendalian intern penjualan.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat
dirumuskan tujuan penelitian adalah untuk:
1.

Mengetahui

dan

menilai

apakah

pengendalian

intern

telah

dilaksanakan secara memadai.
2.

Mengetahui apakah penjualan telah dilaksanakan secara efektif.

3.

Mengetahui peran audit intern dalam mengefektifkan pengendalian
intern penjualan.
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1.4 Kegunaan Penelitian
1. Bagi Penulis Bagi penulis penelitian ini diharapkan berguna sebagai
pengetahuan tambahan mengenai teori dan praktek yang sesungguhnya
mengenai

Audit

Operasional

dalam

menunjang

efektivitas

sistem

pengendalian intern penjualan.
2. Bagi Perusahaan Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan
masukan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
manajemen dalam meningkatkan efektivitas kegiatan operasional perusahaan
serta memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengendalian yang
ada sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan atau perubahandi saat ini.
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