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1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan dalam era globalisasi dihadapkan pada tantangan berupa 

persaingan usaha yang semakin ketat, namun hal ini pula yang dapat menyebabkan 

perusahaan meningkatkan dan berkomitmen untuk dapat menjalankan organisasi 

secara Iebih baik, ekonomis, efektif dan efesien sehingga memberikan yang terbaik 

bagi konsumen danjuga bagi perusahaan sendiri. 

Perusahaan atau organisasi tidak secara mudah untuk dapat berjalan dengan 

baik. Untuk dapat menjalankan organisasi secara baik, diperlukan suatu pedoman 

yaitu yang kita kenal dengan istilah prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip 

manajemen yang dimaksud antara lain: pembagian wewenang, tugas, disipl~ 

kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individu, imbalan, 

sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. 

Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen di atas sangat penting da]am organisasi 

perusahan, khususnya dalam era globalisasi karena efisiensi dan efektivitas 

merupakan tujuan setiap perusahaan. 

Untuk mengoptimalisasi fungsi-fungsi manajemen, perusahaan memerlukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kegiatan dalam perusahaan 

telah berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan perusahaan. Pemeriksaan 

merupakan proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pemyataan-pemyataan, kegiatan-kegiatan clan kejadian ekonomi 
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untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyata.an tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak

pihak yang berkepentingan. 

Ada tiga jenis pemeriksaan yang dapat dianggap merupakan kelompok

kelompok jenis pemeriksaan yang memiliki ciri tersendiri yaitu pemeriksaan 

keuangan, pemeriksaan operasional atau pemeriksaan manajemen dan pemeriksaan 

sosial. 

Pemeriksaan sosial melakukan penilaian apakah suatu orgamsas1 atau 

perusahaan telah menunaikan tanggung jawab sosiaf nya. Suatu organisasi dalam 

melaksanakan pengembangan-pengembangan selain memperhatikan tujuannya juga 

harus memperhatikan situasi lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

pengembangan-pengembangan tersebut. Pemeriksaan sosial ini muncul akibat dari 

adanya rasa ketidakpuasan masyarakat akibat dari semakin berkembangnya 

jangkauan kegiatan perusahaan seh.ingga acapkali terjadi persinggungan antara nilai

nilai lingkungan masyarakat dengan kepentingan perusahaan atau organisasi. 

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah produksi, kebisingan pesawat 

yang selalu mengusik ketenangan daerah pemukiman, pengerahan buruh di bawah 

umur, pencaplokan industri kecil oleh perusahaan besar, gaji buruh di bawah stand.ar 

minimum, perampasan tanah penduduk untuk kawasan industri, penggelapan pajak, 

dan sejenisnya merupakan gambaran persinggungan tersebut. 

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan atas Iaporan 

keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menetapkan 

kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan oleh para 
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akuntan publik atau akuntan pemerintah yang posisinya berada di luar organisasi. 

Basil pemeriksaan ini adalah berupa laporan yang disertai dengan pendapat ( opini) 

mengenai kewajaran isi laporan keuangan tersebut. Pendapat pemeriksaan ini sudah 

dibakukan dalam empat macam, yaitu: pendapat wajar tanpa batasan (uqualified 

opinion), pendapat wajar dengan batasan (qualified opinion), pendapat tidak wajar 

(adverse opinion), dan menolak berpendapat (disclaimer of opinion). 

Pemeriksaan keuangan pada mulanya dibutuhkan karena adanya pemisahan 

kepentingan pemilik dan pimpinan atau pengelola perusahaan. Pada dasamya pemilik 

ingin mengetahui apakah pimpinan perusahaan yang diberi wewenang untuk 

mengelola perusahaan telah benar-benar melaporkan kondisi keuangan dan hasil 

kegiatannya dengan seksama dan wajar, sehingga apa yang nampak dalam laporan 

keuangan tersebut benar-benar merupakan pencenninan situasi dan kondisi keuangan 

perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhannya itu diperlukan seorang ahli yang benar

benar independen untuk memeriksa laporan yang dibuat oleh perusahaan. 

Pemeriksaan manajemen adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap 

kegiatan, program organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan 

menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis 

dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas yang telah direncanakan 

dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan dan undang

undang yang berlaku. 

Pemeriksaan manajemen merupakan pemeriksaan yang menekankan pada 

penilaian atas cara-cara manajemen mengelola sumber dana dan daya untu1c mencapai 

tujuan yang ditetapkan bagi suatu program atau kegiatan fungsi yang diharapkan 
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dengan adanya pemeriksaan ini didapat adanya saran-saran dari pemeriksa sebagai 

hasil temuan untuk menjadi rekomendasi bagi perusahaan. 

Pemeriksaan manajemen merupakan pemeriksaan yang lebih luas dari pada 

pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan manajemen tidak hanya mencakup pemeriksaan 

pada bagian akuntansi dan keuangan saja tetapi berbagai kegiatan yang menyangkut 

kebijakan maupun prosedur dan pelaksanaan Jain dari manajemen. 

PT PUPUK SRIWIDJAJA merupakan perusahaan industri, pemasaran dan 

distribusi pupuk dan industri kimia Jain serta pemberian jasa. Perusahaan ini telah 

memiliki cakupan pemasaran yang Iuas. Dengan semakin luasnya pemasaran dan 

ruang lingkup perusahaan, semakin kompleks pula operasional perusahaan pada 

semua lini dan bagian perusahaan. Salah satu fungsi yang akan dipengaruhi dampak 

ini adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan perusahaan sebagai pusat biaya akan 

memerlukan suatu kebijakan danjuga operasional yang terkendali serta menghasilkan 

kegiatan perusahaan yang ekonomis, efektif dan efesien. 

Fungsi keuangan merupakan bagian dalam organisasi yang mengumpulka~ 

mencatat, menganalisa dan memonitor data dari semua bidang fungsional lain dalam 

perusahaan. Fungsi keuangan harus menyediakan sistem yang memadai untuk 

mengumpulkan data biaya operasi dan biaya non-operasi. Sistem tersebut harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk 

memonitor hasil kerja seluruh organisasi dan masing-masing bagiannya. 

Pada perusahaan ini, fungsi keuangan perusahaan dilakukan secara khusus 

oleh Departemen Keuangan yang merupakan bagian yang sangat vital dalam kegiatan 

operasional perusahaan di mana keadaan ekonomi dewasa ini telah memaksa 
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perusahaan yang peka terhadap operasi beralih menjadi peka terhadap biaya. Pada 

perusahaan besar dengan kondisi ekonomi dewasa ini, perubahan sikap terhadap 

biaya telah menempatkan fungsi keuangan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi 

pada waktu proses pengambilan keputusan yang penting baik jangka panjang maupun 

jangka pendek. 

Melihat pentingnya bagian keuangan ini dalam perusahaan, mak.a 

pengendalian pada fungsi ini akan menjadi suatu prioritas dan perhatian utama 

perusahaan. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

manaJemen yang berfungsi sebagai sarana untuk rneningkatkan efesiensi dan 

efektivitas perusahaan, bukan pencari kesalahan tetapi sebagai mitra untuk mencapai 

tujuan perusahaa. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, maka penuJis 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : "EVALUASI PEI\rlERIKSAAN 

MANAJEMEN TERHADAP PROSEDUR PENERTh'lAAN DARI HASIL 

PENJUALAN PADA DINAS PERBENDAHARAAN PT PUSRI 

PALEMBANG". 

2. Rumusan Masalah 

Adapun perurnusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Apakah penyelenggaraan prosedur penerimaan dari hasil penjualan yang 

telah dilakukan pada Dinas Perbendaharaan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh PT Pusri? 

2. Bagaimana peranan · pemeriksaan manajemen mendukung agar prosedur 

penerimaan dari hasil penjualan dapat berjalan sebagaim·~na mestinya? 
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3. Tujuan Pcnelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur penerimaan dari hasil penjualan pupuk urea 

dalam negeri PT PUPUK SRIWIDJAJA untuk meningkatkan efesiensi clan 

efektivitas usaha. 

2. Memberikan penilaian terhadap unsur-unsur pengendalian manaJemen pada 

pelaksanaan prosedur penerimaan dari hasil penjualan pupuk urea dalam negeri 

PT PUPUK SRIWIDJAJA Palembang untuk mengetahui tingkat efesiensi dan 

efektivitasnya. 

3. Memberikan rekomendasi atas temuan untuk meningkatkan efesiensi dan 

efektivitasnya operasional perusahaan. 

4. Manfaat Penelitian 

Manfaaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat membuka pola pikir agar dapat menambah wawasan serta 

membuka kesempatan untuk dapat menerapkan teori yang diperoleh dalam 

penelitian ke dalam praktek 

2. Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan efesiensi dan efek---tivitas pada bagian keuangan PT PUPUK 

SRIWIDJAJA Palembang. 
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5. Metodologi Penelitian 

5.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dibuat dalam bentuk studi kasus, yaitu tentang pemeriksaan 

manajemen pada Dinas Perbendaharaan Departemen Keuangan PT Pusri Palembang. 

5.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian in~ yang menjadi objek penelitian adalah prosedur 

penerimaan Dinas Perbendaharan Departemen Keuangan PT PUPUK SRIWIDJAJA 

Palembang. Untuk mendapatkan alur yang baik sehingga tujuan penelitian dapat 

tercapai dengan baik, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur penerimaan dari basil penjualan pupuk urea dalam negeri. 

5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ilmiah ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Dengan teknik ini, data dikumpulkan dengan cara mengadakan tanya jawab 

dengan pihak-pihak intern perusahaan mengenai keadaan perusahaan seperti 

sejarah perkembangan organisasi atau perusahaan dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Perbendaharaan. Pihak-pihak intern perusahaan yang berkaitan dengan 

kegiatan Perbendaharaan akan memberikan data-data yang relevan untuk 

penyusunan skripsi ini. 

2. Observasi 

Di sini data dikumpulkan dengan melakukan pengarnatan yang dilakukan dengan 

cara meninjau langsung keperusahaan sebagai objek penelitian untuk mengetahui 
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keadaan fisik perusahaan, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan karyawan dan 

lain sebagainya. 

3. Studi Pustaka 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari bahan-bahan 

bacaan seperti buku-buku, majalah, dan Jiteratur Jainnya yang ada kajtannya 

dengan penulisan sebagai landasan bagi penulis. 

5.4. Teknik Analisis 

Sesuai dengan topik pembahasan yaitu pemeriksaan manajemen maka teknik 

analisis yang diterapkan dalam penulisan ilmiah ini adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatifyaitu mencoba menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian. 

6. Sisternatika Pembahasan 

Penyusunan peneJitian ini dilakukan secara sistematis agar terdapat hubungan 

pembahasan dari bab satu sampai dengan bab lima, sehingga nantinya terdapat 

kesatuan isi. Di dalam penelitian ini akan dibahas dan terbagi dalam masing-masing 

bab sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta 

sistematika pembahasan. 
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"BAB U LANDASAN TEORITIS 

Bab dua berisi Jandasan teori yang digunakan untuk memperkuat 

pembahasan terhadap judul yang ditetapkan. Pada bab ini dibahas 

mengenai hakekat dan jenis audit, perkembangan audit manaJemen, 

definisi audit manajemen, prinsip-prinsip dasar audit manajemen, tujuan, 

ruang Jingkup dan sasaran audit manajemen, tahap-tahap audit 

manajemen, keterbatasan audit manajemen serta pemeriksaan manajemen 

pada fungsi penerimaan dari hasil penjualan 

BAB lll GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang sejarah, gambaran umum perusahaan 

berdasarkan data-data yang diperoleh yaitu sejarah singkat perusahaan, 

visi, misi dan tujuan perusahaan, gambaran ak-tivitas perusahaan, struktur 

organisasi, kebijakan dan prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi pada 

prosedur penerimaan dari hasil penjualan pupuk dalam negeri PT Pusri. 

BAB IV EV ALUASI PEMERIKSAAN MANAJEi\f.EN TERHADAP 

PROSEDUR PENERlMAAN DARI BASIL PENJUALAN PADA 

DINAS PERBENDABARAAN PT PUSRI PALEl'HBANG. 

Bab ini akan menilai unsur-unsur dari pengendalian manaJemen, 

menganalisa serta menemukan pen)'lmpangan yang terjadi dan 

selanjutnya memberikan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai 

penyimpangan tersebut, selain itu mengevaluasi pelaksanaan prosedur 
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BABY 

penerimaan dari hasil penjualan pupuk urea dalam negeri PT PUPUK 

SRIWIDJAJA Palembang guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

perusahaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah pembahasan mengenai analisis data dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan penting berhubungan dengan pembahasan dan memberikan 

saran yang diperlukan atas temuan yang ada. 
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