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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu aktivitas yang langsung mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan adalah aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan merupakan tulang 

punggung dalam perusahaan karena hasil dari penjualan menentukan besarnya 

laba atau rugi perusahaan. Laba maksimal dicapai dengan memaksimalkan 

aktivitas penjualan. Dalam hal ini, pengawasan sangat diperlukan dan hal ini bisa 

ditunjang apabila pengendalian internnya berjalan dengan efektif dan efisien. 

Setiap perusahaan tentu berusaha untuk memperoleh keuntungan dan 

keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Untuk dapat meraih keuntungan dan 

keberhasilan dibutuhkan sumber daya yang tepat agar dapat menghasilkan kinerja 

yang optimal bagi perusahaan. Sumber daya yang paling penting dalam 

perusahaan ialah sumber daya manusia yaitu karyawan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu memperhatikan kinerja karyawan sebagai faktor penting yang 

menentukan keberhasilan perusahaan. 

Untuk menunjang keefektivan suatu pengendalian internal maka salah satu 

unsur yang penting adalah adanya suatu bagian dalam perusahaan yang bertugas 

menilai kelayakan dan keefektivan pengendalian internal yang ada dan menilai 

kualitas kegiatan yang telah dijalankan perusahaan. 

Oleh karena pentingnya pengendalian internal, pimpinan perusahaan selalu 

berusaha mencari dan mengembangkan cara-cara pengendalian yang lebih baik 

bagi perusahaan yang dikelolanya. Pengendalian internal diterapkan untuk 
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mencapai tujuan laba dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana. 

Pengendalian internal dirancang agar manajemen dapat selalu mengikuti 

perkembangan ekonomi dan persaingan, meningkatkan permintaan konsumen, 

dan merancang kegiatan-kegiatan demi pertumbuhan demi masa depan karena 

pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengendalikan 

aktivitas penjualan. Pengendalian internal juga meningkatkan efisiensi, mencegah 

timbulnya kegiatan atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam 

laporan keuangan serta mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang telah 

ditetapkan, Farina Pane (Jurnal Akuntansi dan Manajemen). Penilaian terhadap 

pengendalian internal diberikan kepada manajemen untuk mengetahui 

pengendalian internal penjualan tersebut sudah dilaksanakan secara efektif dalam 

perusahaan. 

Namun untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan banyak faktor yang 

mempengaruhi, salah satunya adalah masalah internal perusahaan yang 

berhubungan dengan penjualan. Sistem penjualan merupakan salah satu kegiatan 

perusahaan yang paling penting karena dapat menghasilkan aliran pendapatan 

yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Oleh 

karena itu perlu adanya struktur pengendalian internal penjualan yang memadai 

agar hasil penjualan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Masalah ini sepenuhnya berada dalam 

tanggungjawab dan kendali manajemen sehingga manajemen dituntut untuk hati-

hati dalam menangani masalah penjualan ini. Apabila terjadi penyimpangan 

manajemen harus cepat bertindak untuk mengarahkan kembali kepada tujuan yang 
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telah ditetapkan yang dinamakan pengendalian sehingga pengendalian harus dapat 

menyediakan data yang andal, menggunakan aktiva dan catatan, mendorong 

efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan kepada kebijakan yang ditetapkan 

manajemen. 

PT. Tigaraksa Satria, Tbk merupakan perusahaan penjualan dan distribusi 

terkemuka di Indonesia yang bertindak sebagai agen penyedia barang-barang 

konsumsi untuk para supplier (principals) dari produk yang menjadi 

dagangannya. PT. Tigaraksa Satria, Tbk memegang peranan penting dalam 

pasaran Indonesia, terbukti bahwa perusahaan ini menjadi salah satu dari 

perusahaan penjualan dan distribusi terbesar di Indonesia. Cakupan wilayah 

distribusi PT. Tigaraksa Satria, Tbk telah meluas hingga mencapai seluruh 

pelosok di Nusantara dan salah satu cabangnya berada di kota Pekanbaru. Sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang penjualalan dan distribusi maka tingkat 

penjualan menjadi faktor yang menetukan keberhasilan perusahaan dalam 

menciptakan keuntungan. Namun pada tiga tahun terakhir terdapat naik turunnya 

tingkat penjualan pada perusahaan ini. Naik turunnya tingkat penjualan PT. 

Tigaraksa Satria, Tbk cabang Pekanbaru terjadi pada tiga tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 Penjualan PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Pekanbaru 

 
Sumber : PT. Tigaraksa Satria, Tbk Cabang Pekanbaru 

 

Naik turunnya penjualan PT. Tigaraksa Satria, Tbk cabang Pekanbaru 

tentu diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti yang tergambar pada tabel 1.1 

terlihat jelas bahwa pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan yang besar pada 

penjualan dan pada tahun 2014-2015 terjadi penurunan penjualan di PT. 

Tigaraksa Satria, Tbk cabang Pekanbaru.  Hal ini tentu berdampak buruk pada 

manajemen perusahaan khususnya pada bidang penjualan. 

Perusahaan dagang sangat erat kaitannya dengan ketersediaan persediaan 

di gudang untuk menjaga operasional penjualan di perusahaan. Permasalahan 

yang sering terjadi pada penjualan antara lain adalah : (1) Risiko keterlambatan 

barang datang dengan barang yang akan dijual, (2) Risiko kerusakan barang, dan 

(3) Risiko kecurangan, pencurian, kelalaian, dan kesalahan pencatatan persediaan 

Tahun 2013 2014 2015 Total

Produk (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)

Sari Husada (SH) 83,180,947,548 128,878,533,138 114,756,535,493 326,816,016,179

Nutricia (NIS) 23,057,254,162 22,006,787,722 23,233,864,741 68,297,906,625

Wyeth Ind (Wyeth) 7,701,412,432 6,837,231,209 6,215,169,822 20,753,813,463

Produgen 521,428,842 329,346,462 850,775,304

CIP 343,818,284 356,235,689 286,772,420 986,826,393

GE Lighting 36,764 36,764

Mars Indonesia 955,483,421 2,291,520,518 1,561,109,725 4,808,113,664

Yupi 659,446,753 1,494,654,813 1,063,442,657 3,217,544,223

Galenium. PL 62,628,039 311,831,559 92,067,568 466,527,166

DSG 79,058,722 1,314,075,719 419,073,307 1,812,207,748

Kimberly Clark 645,691,892 691,313,593 679,096,778 2,016,102,263

AB FOOD 503,174,219 551,889,782 512,452,749 1,567,516,750

Jump DI 96,359,902 68,159 96,291,743

Colgate PI 158,643,249 223,998,530 259,187,263 641,829,042

Greshindo Aroma 41,363,762 86,364,554 127,728,316

Danone Dairy 388,964,066 388,964,066

Total 118,006,711,227 164,958,072,272 149,883,416,210 432,848,199,709
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yang diakibatkan oleh kelalaian dari SDM. Untuk meminimalkan permasalahan 

tersebut, ada baiknya sebuah perusahaan melakukan evaluasi pengendalian 

internal persediaan barang dagang agar dapat meningkatkan efektivitas dalam 

mengelola aktivitas yang berhubungan dengan persediaan. 

Selain itu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti halnya 

kecenderungan sales menjual barang yang laku saja, sehingga produk yang sedang 

atau belum berkembang menjadi kurang diperhatikan. Hal ini tentu berdampak 

pada kelangsungan perusahaan. Kepala cabang selaku pimpinan perusahaan 

sebagai pihak pemegang kebijakan dalam pengambil keputusan memerlukan 

bantuan audit internal dalam menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan 

kondisi yang ada dalam perusahaan berdasarkan analisis, penilian serta saran yang 

objektif serta independen agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Untuk menuju 

tercapainya tujuan perusahaan tersebut, manajemen seharusnya memperhatikan 

segala aspek dalam perusahaan. Salah satu elemen penting yang dapat 

mempengaruhi penetapan besarnya laba rugi perusahaan adalah perusahaan, 

karena dengan adanya penjualan inilah perusahaan akan memperoleh pendapatan 

yang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan 

laba yang berguna bagi kelangsungan perusahaan. 

Kompetisi bisnis yang kian tajam serta permintaan customer yang makin 

bervariasi dan meningkat dari waktu ke waktu menjadikan PT. Tigaraksa Satria 

terus beradaptasi dan fokus perhatian terhadap teknologi, sumber daya manusia 

dan proses. Mengingat bahwa ketiga hal ini juga merupakan komponen penting 

dalam knowledge management. PT. Tigaraksa Satria menyadari bahwa sumber 
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daya manusia berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, dan oleh 

karenanya perlu adanya alignment antara strategi sumber daya manusia dan 

strategi bisnis. Menurut Bapak Robert B. Widjaja (pendiri PT. Tigaraksa Satria) 

ada tiga jenis proses di PT. Tigaraksa Satria, yaitu proses manajemen, proses 

bisnis (core) dan proses penunjang (supporting). Dimana proses manajemen 

merangkum seluruh tugas manajemen.  

Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, 

penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan 

mereka. Audit internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, 

sehingga tidak terbatas hanya pada pemeriksaan terhadap catatan-catatan 

akuntansinya saja, tetapi juga harus memahami permasalahan-permasalahan dan 

kebijakan manajemen. 

Dalam suatu perusahaan, internal auditor menilai apakah sistem 

pngawasan intern yang telah ditetapkan manajemen berjalan dengan baik dan 

efisien, apakah laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha 

yang akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai 

dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan intern 

memberikan informasi yang tepat dan objektif untuk membantu manajemen 

dalam mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

manajemen dan mengurangi kemungkinan yang dapat merugikan perusahaan. 

Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya peranan audit internal untuk 

membantu manajemen dalam meneliti dan mengawasi apakah prosedur, metode, 
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dan teknik yang telah ditetapkan itu betul-betul telah dilaksanakan. Audit internal 

dilakukan oleh auditor internal, yang dalam kedudukannya  yang bebas dari 

kegiatan operasional maka dia dapat menilai semua aktivitas dalam perusahaan 

yang berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhi jalannya operasi, 

seperti misalnya aktivitas penjualan. Audit internal yang dilakukan terhadap 

aktivitas penjualan adalah untuk melihat tersedianya prosedur yang dapat 

diandalkan, dan pelaksanaan yang baik dari prosedur tersebut sehingga dapat 

membantu menunjang tercapainya efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan operasi 

perusahaan. Selain itu, bantuan audit internal dalam memberikan informasi yang 

benar dan objektif baik yang bersifat konstruktif maupun protektif yang 

menyangkut keakuratan data penjualan yang akan dijadikan dasar bagi 

manajemen dalam mengambil keputusan. 

Pengendalian internal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua 

kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya 

pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan risiko 

terjadinya kesalahan dan kecurangan terhadap persediaan barang dagang dan 

apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS PERANAN AUDIT 

INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENJULAN”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan secara memadai. 

2. Apakah penjualan pada perusahaan telah dilaksanakan secara efektif. 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas penjualan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempun ujian Sarjana Strata-1 (S-1) 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universita Sultan Syarif 

Kasim. 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan 

secara memadai. 

2. Untuk mengetahui apakah penjualan pada perusahaan telah dilaksanakan 

secara efektif. 

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

penjualan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Menambah wawasan penulis akan macam-macam audit dan tujuan audit 

internal dalam penjualan sebuah perusahaan. 
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2. Mengetahui standar professional audit internal dan juga kode etik 

pemeriksaan intern. 

3. Sebagai bahan pedoman evaluasi kerja auditor internal perusahaan. 

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal-hal 

yang sama dikemudian hari. 

5. Sebagai sumbangan pemikiran dan penyempurnaan etika profesionalisme dan 

kode etik auditor internal. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Persaingan antara perusahaan sejenis merupakan faktor yang tidak dapat 

dihindarkan lagi oleh perusahaan. Namun demikian tidaklah berarti bahwa 

bangkrutnya suatu perusahaan disebebkan hanya karena adanya persaingan, tetapi 

yang paling besar pengaruhnya adalah faktor intern perusahaan. Untuk mengatasi 

hal ini, maka pimpinan dalam batas-batas tertentu akan mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan. Pendelegasian wewenang itu harus diikuti 

pengawasan agar wewenang yang telah diberikan tidak disalahgunakan. 

Pendelegasian wewenang itu membutuhkan seperangkat kebijakan dan prosedur 

yang memadai untuk menjamin terselenggaranya operasi perusahaan secara 

efektif dan efisien serta mengurangi kesalahan, penyimpangan ataupun 

kecurangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. 

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindrajan (2003:150) 

adalah sebagai berikut : 

“Effectiveness is the relationship between a responsibility center’s outputs and 

it’s objective”. 
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti 

hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang hendak dicapai oleh 

perusahaan. Pada dasarnya, efektivitas merupakan derajat keberhasilan bagi suatu 

perusahaan, sampai seberapa jauh suatu perusahaan dinyatakan berhasil dalam 

usahanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Semakin besar kontribusi output 

terhadap tujuan, maka semakin efektif unit tersebut. 

Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya peranan audit internal untuk 

membantu manajemen dalam meneliti dan mengawasi apakah prosedur, metode, 

dan teknik yang telah ditetapkan itu betul-betul telah dilaksanakan. Audit internal 

dilakukan oleh auditor internal, yang dalam kedudukannya  yang bebas dari 

kegiatan operasional maka dia dapat menilai semua aktivitas dalam perusahaan 

yang berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhi jalannya operasi, 

seperti misalnya aktivitas penjualan. Audit internal yang dilakukan terhadap 

aktivitas penjualan adalah untuk melihat tersedianya prosedur yang dapat 

diandalkan, dan pelaksanaan yang baik dari prosedur tersebut sehingga dapat 

membantu menunjang tercapainya efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan operasi 

perusahaan. Selain itu, bantuan audit internal dalam memberikan informasi yang 

benar dan objektif baik yang bersifat konstruktif maupun protektif yang 

menyangkut keakuratan data penjualan yang akan dijadikan dasar bagi 

manajemen dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 
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“Pelaksanaan audit internal yang memadai dapat menunjang tercapainya 

efektivitas penjualan”. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yan berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis, pengertian audit, macam-

macam audit, pengertian standar professional audit internal, efektifitas, dan 

penjualan. 

BAB III : OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian, gambaran umum 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan serta 

metode penelitian dan analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai hasil dari 

penelitian yang dilakukan serta analisis dari penerapan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan pada PT. Tigaraksa Satria 

Tbk Pekanbaru. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran yang dapat 

diberikan untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. 

 


