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BABI 

PENDAI-IULUAN 

1.1. Latar Belakang Penulisan 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hat yang paling penting bagi 

suatu negara. Pembangunan ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu upaya 

yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan dunia 

usaha juga sangat terkait dengan pembangunan ekonomi, bisa dikatakan peran 

dunia usaha di suatu negara , tennasuk Indonesia, merupakan salah satu tonggak 

penting dalam pembangunan ekonomi. 

Dewasa ini perkembangan dunia usaha di Indonesia cukup stabil, hat ini 

bisa dilihat dengan banyaknya perusahaan yang menjual barang dan jasanya 

dengan cara mengadakan promosi produk baik di dalam maupun di luar negeri. 

Dengan perkembangan demikian maka tidak dapat dihindari lagi ketatnya 

persaingan diantara perusahaan-perusahaan tersebut. 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, setiap 

perusahaan dituntut untuk bekerja secara maksimal. Hal ini agar tujuan 

perusahaan, baik berupa maksimalisasi profit, perkembangan perusahaan maupun 

kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup (survive) perusahaan dapat 

dicapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut dibutuhkan suatu 

perencanaan mengenai segala tindakan yang akan dijalankan dan pengendalian 

yang mencakup koreksi-koreksi atas kekurangan yang ada, serta penyesuaian 



2 

kcgiatan agar selaras dengan rencana yang ditetapkan clan mampu bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan lain. 

Dengan persaingan yang begitu ketat, penting bagi suatu perusahaan untuk 

meningkatkan volume penjualan produk. Meningkatkan volume penjualan 

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan laba yang diinginkan. 

Tak dapat disangkal lagi bahwa apabila perusahaan ingin tetap 

mendapatkan laba maksimal maka perusahaan harus beroperasi secara efektif, 

efisien dan menghindar dari pemborosan waktu, tenaga maupun uang. Untuk 

mengetahui bahwa perusahaan telah beroperasi secara efektif dan efisien maka 

diperlukan suatu alat atau sarana yang memadai. Alat yang diperlukan itu adalah 

struktur pengendalian intern. 

Pengendalian intern bertujuan untuk menjaga keamanan harta perusahaan, 

memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, membantu menjaga 

dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen. Dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan oleh akuntan intern adalah sangat menunjang terselenggaranya 

pengendalian intern perusahaan. 

Penentuan besar kecilnya penjualan dan penerimaan uang perusahaan 

merupakan tantangan bagi manajemen karena kedua hat tersebut mempengaruhi 

perkembangan suatu perusahaan. Hal tersebut juga berlaku pada PD. Sumber 

Bahagia yang bergerak di bidang perdagangan bahan-bahan bangunan dan alat

alat teknik. Ketatnya persaingan di bidang tersebut menyebabkan tiap perusahaan 

menaruh perhatian pada peningkatan penjualan dan penerimaan uang. 
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Salah satu tujuan audit operasional adalah menilai kinc~ja-ekonomis 

kegiatan pcrusahaan. Definisi efektifitas, efisiensi, clan ekonomis menurut Ors. 

Amin Widjaja Tunggal, Ak. MBA tahun 2000 adalah sebagai berikut:
1 

"Efcktifitas : Prociuk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuan baik 
ditinjau dari segi kuantitas, kualitas kerja maupun batas waktu 
yang ditargetkan." 

"Efisicnsi : Bertindak dengan cara menganalisa kerugian dan pemborosan 
sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu." 

"Ekonomis : Penggunaan suatu barang secara berhati-hati dan bijak agar 
diperoleh hasil yang baik." 

Pelaksanaan pemeriksaan operasional terhadap penjualan dan penerimaan 

uang sangat diperlukan karena uang merupakan aktiva yang mudah 

diselewengkan. Pemeriksaan operasional atas penjualan meliputi struktur 

organisasi dan semua cara tindakan yang terorganisasi yang telah ditetapkan 

perusahaan untuk memastikan bahwa penjualan telah dilakukan sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta telah diadakan pencatatan atas 

penjualan tersebut dan secara benar. 

Pemeriksaan operasional atas penerimaan uang sangat terkait dengan 

sistem akuntansi yang ditetapkan dan sumber daya manusia yang dapat 

melaksanakan serta mematuhi prosedur yang ada serta mencegah konsekuensi 

terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. 

1 
Ors. Amin widjaja Tunggal, AK. MBA, Audi/ Manajemen konlemporer, Edisi Revisi, 

Harvarindo, Jakarta, 2000, hal. 12. 
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Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas, maka penulis memilih PD. Sumber 

Bahagia Palembang sebagai objek penulisan skripsi dengan judul "Audit 

Operasional Atas Penjualan dan Penerimaan Uang untuk Meningkatkan 

Efisiensi dan Efektifitas Pada PD. Somber Bahagia Palembang" 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

I. Apakah struktur pengendalian intern pada PD. Sumber Bahagia sudah 

berjalan sebagaimana mestinya ? 

2. Apakah prosedur penjualan dan penerimaan kas pada PD. Sumber Bahagia 

sudah dijalankan secara efektif dan efisien ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

I. Untuk memperoleh gambaran sampai seberapa jauh peranan 

pengendalian intern terhadap prosedur penjualan dan penerimaan kas 

atas kegiatan operasional perusahaan. 

2. Untuk mengevaluasi struktur pengendalian intern pada PD. Sumber 

Bahagia serta pengaruhnya terhadap audit operasional atas penjualan 

dan penerimaan uang. 
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J .3.2. Manfaat Penclitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berrnanfaat bagi: 

I . Perusahaan 

Sebagai bahan pertirnbangan dalam rangka rnengevaluasi pemeriksaan 

operasional atas penjualan dan penerirnaan uang dalarn menghadapi 

perkembangan dunia usaha saat ini. 

2. Penyusun 

Menarnbah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam memahami 

pelaksanaan audit operasional di suatu perusahaan. 

3. Pihak lain 

Sebagai sumber bacaan dan tambahan referensi apabila ingin 

melaku.kan penelitian serupa. 

1.4. Metodologi penelitian 

1.4.1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, 

yaitu dengan memusatkan penelitian secara mendalam dan intensif pada 

objek yang diteliti, dalam hat ini PD. Sumber Bahagia Palembang. 

1.4.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian clilakukan di PD. Sumber Bahagia Palembang, untuk 

menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan, 

penerimaan uang. 
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1.4.3. Sumber dan Tcknik Pcngumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalarn skripsi ini bcrsumbcr dari: 

I. Data Primer 

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. 

Adapun cara-cara yang dipakai untuk pengumpulan data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian dengan mencatat 

secara sistematis data yang dibutuhkan. 

b. Interview 

Yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pimpinan atau 

karyawan yang dianggap dapat memberikan infonnasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku

buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang dianalis. 



7 

1.5. Tcknik Analisa 

Untuk menganalisa data yang terkumpul dalam penelitian ini, 

digunakan dua cara, yaitu: 

I. Metode deskriptif 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk melihat, mengumpulkan dan 

memberikan gambaran obyektif mengenai keadaan perusahaan sesuai 

dengan fakta yang ada. 

2. Metode Komparatif 

Analisis komparatif adalah membandingkan data hasil penelitian 

perusahaan dengan literatur yang ada. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dalam lima bab dan masing-masing bab terbagi 

dalam sub-sub bab. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai 

berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup pembahasan, 

metodelogi penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II LANDASAN TEORITIS PEMERIKSAAN OPERASIONAL ATAS 

PENJUALAN DAN PENERIMAAN UANG. 

Pada bab ini menguraikan pengertian pemeriksaan akuntan, Pengertian dan 

tujuan pemeriksaan operasional, tahapan dan teknik pemeriksaan 
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opcrasional, kritcria untuk mcngcvaluasi cftsiensi dan ctektifilas pcnjualan 

dan pcncrimaan kas. prosc<.lur perneriksaan operasional atas pcnjualan dan 

penerimaan kas. 

Bab Ill GAMBARAN UMUM PD. SUMl3ER BAHAGIA PALEMBANG. 

Bab ini merupakan penjelasan umurn mengenai sejarah singkat 

perusahaan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi dan pembagian 

tugas, prosedur penjualan dan penerimaan uang serta struktur 

pengendalian intern atas penjualan dan penerimaan uang. 

Bab IVPEMERIKSAAN OPERASIONAL ATAS PENJUALAN DAN 

PENERIMAAN UANG PADA PD. SUMBER BAHAGIA 

PALEMBANG. 

Dalam bab ini akan membahas masalah-masalah penelitian yang meliputi: 

evaluasi struktur pengendalian intern atas penjualan dan penerimaan kas, 

evaluasi efisiensi pemeriksaan operasional atas penjualan dan penerimaan 

kas, evaluasi efektifitas pemeriksaan operasional atas penjualan dan 

penerimaan kas. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat 

kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan

permasalahan yang dihadapi perusahaan dan dapat bermanfaat bagi PD. 

Sumber Bahagia Palembang. 
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