BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan semakin berkembangnya dunia usaha maka sebagai konsekuensi
semakin banyak pula masalah yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan dalam
persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks, sehingga dengan
keadaan ini menuntut para pemimpin atau manajemen perusahaan agar dapat
mengelola kegiatan perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Seorang manager biasanya menghadapi berbagai masalah dalam mencapai
tujuan perusahaan karena kompleksnya kegiatan perusahaan. Seorang manajer
haruslah dapat mempercayakan sebagian tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya kepada pihak lain untuk mengontrol aktivitas perusahaan hal ini
diakibatkan oleh manajemen tidak dapat secara langsung mengawasi aktivitas
perusahaan. Suatu pengendalian internal yang memadai mutlak harus ada untuk
dapat mengelola perusahan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi.
PT. Wira Pamungkas Pariwara merupakan suatu badan usaha yang
bergerak dibidang industri jasa. Adapun jenis jasa yang dihasilkan dari perusahaan
ini adalah iklan-iklan televisi yang menayangkan tentang keungulan dan
keuntungan penggunaan dari suatu produk dengan penayangan yang dikemas
semenarik mungkin dengan tujuan agar dapat menjadi ikon-ikon yang familiar
bagi konsumen sehingga menarik minat konsumen untuk membeli produk yang
dipasarkan tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut maka diperlukan adanya
audit internal untuk meningkatkan daya saing dan untuk membantu terhadap
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kegiatan PT. Wira Pamungkas Pariwara karena audit internal sebagai penilai yang
bebas terhadap seluruh kegiatan perusahaan secara berlanjut.
Kas merupakan aktiva lancar PT. Wira Pamungkas Pariwara yang sangat
menarik dan mudah diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan perusahaan
yang penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah
ditetapkan sehingga menimbulkan pemborosan, penyalahgunaan atas kas tersebut
oleh karena itu kas harus diawasi dengan benar, baik dari segi penerimaan kas
maupun dari segi pengeluaran kas yang meyakinkan bahwa saldo kas dalam
neraca benar-benar ada. Risiko dalam pengolahan transaksi kas adalah
kemungkinana pencurian kas sebelumnya atau setelah pencatatan dilakukan
pencatatan penerimaan kas tersebut. Oleh sebab itu, prosedur pengendalian harus
memberi jaminan memadai bahwa dibuat dokumentasi penentuan akuntabilitas
pada saat kas diterima dan disimpan. Risiko lainnya adalah kemungkinan
kekeliruan yang terjadi dalam pemrosesan kas kemudian.
Mengingat pentingnya kedudukan kas tersebut, maka manajemen
membutuhkan suatu pengendalian internal yang dapat mengamankan aktivitas
kas. Pada PT. Wira Pamungkas Pariwara terdapat pengendalian yang cukup
apabila manajemen telah merencanakan dan menyusun tata cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dari pengendalian itu sendiri akan
tercapai apabila semua sistem, prosedur, kebijakan yang telah ditetapkan yang
menjadi unsur dari pengendalian internal benar-benar efektif. Pengendalian
internal yang baik pada kas umumnya dicapai melalui pemisahan tugas dan
pemisahan wewenang sehingga seseorang dapat melaksanakan suatu transaksi
pada kas yang lengkap dari awal sampai akhir. Dengan adanya pemisahan tersebut
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akan memudahkan bagi manajemen PT. Wira Pamungkas Pariwara untuk
mengadakan penilaian dan pengambilan keputusan yang telah dilimpahkan pada
masing-masing karyawan.
Tujuan audit internal dituntut untuk membantu manajemen agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, untuk itu
audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran.
Audit internal juga bertanggung jawab mendukung pencegahan kecurangan
dengan cara menguji dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan pengendalian
internal sesuai dengan tingkat kerugian atau risiko yang potensial dalam berbagai
kegiatan perusahaan sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dapat
menghambat terwujudnya tujuan itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan mengenai sifat kas
yang penting dan memiliki risiko bagi perusahaan maka penulis melakukan
peninjauan dan penelitian pada PT. Wira Pamungkas Pariwara dengan judul
“Peranan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal
Penerimaan Kas Pada PT. Wira Pamungkas Pariwara”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka identifikasi
masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan audit internal pada PT. Wira Pamungkas Pariwara
2. Bagaimana peranan audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal
penerimaan kas pada PT. Wira Pamungkas Pariwara
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dan
informasi yang berkaitan dengan peranan audit internal terhadap efektivitas
pengendalian internal penerimaan kas. Sedangkan tujuan dari penelitian ini
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pada PT. Wira Pamungkas
Pariwara
2. Untuk mengetahui peranan audit internal terhadap efektivitas pengendalian
internal penerimaan kas pada PT. Wira Pamungkas Pariwara

1.4 Kegunaan Penelitian
Setelah tujuan penelitian ini dapat dilaksanakan, maka diharapkan
penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat yaitu :
a. Bagi Penulis
Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan,
pemikiran dan pengalaman yang baru dalam bidang akuntansi khususnya
bidang audit intern pada pengendalian intern kas.
b. Bagi Perusahaan
Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam
membangun pemikiran dan gagasan baru yang dapat berguna bagi kemajuan
PT. Wira Pamungkas Pariwara, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang
akan datang dalam menghadapi kompetisi yang semakin komplek.
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c. Bagi pihak lainnya
Diharapkan bisa memberikan sumbangan baru buat kemajuan ilmu
pengetahuan,

khususnya

yang

berkaitan

dengan

audit

internal

dan

pengendalian internal penerimaan kas.
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