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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

     Dalam memasuki perkembangan dunia ekonomi yang semakin luas saat 

ini, setiap perusahaan yang tumbuh dan berkembang memerlukan suatu 

pengendalian internal persediaan yang baik dalam mendukung dan  

memperlancar  kegiatan  produksinya. Untuk mewujudkannya  dibutuhkan  

berbagai  macam faktor pendukung baik langsung maupun tidak langsung 

dalam suatu proses kegiatan perusahaan. Tujuan utama perusahaan  adalah  

memperoleh laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan  

dalam jangka panjang, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan.  

     Setiap perusahaan dituntut untuk mengembangkan pengendalian intern 

didalam sistem akuntansinya. Pengendalian intern ini dikembangkan dalam 

tingkat kompleksitas dan efektivitas. Dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan dimana pengendalian intern sangat penting untuk 

mengendalikan segala kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan sesuai 

dengan definisi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan 

laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Agar suatu 

perusahaan dapat dikendalikan dan berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, maka pemilik harus memiliki sistem pengendalian intern yang 

tepat. Hal itu bertujuan agar pemilik dapat mengontrol kegiatan operasional 

dalam perusahaan.  
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     Organisasi adalah unit sosial, terdiri dari sekelompok orang yang 

berinteraksi untuk mencapai rasionalitas tertentu. Sebagai unti sosial, 

organisasi terdiri dari orang-orang dengan latar belakang sosial ekonomi, 

budaya, dan motivasi yang berbeda. Oleh karena itu setiap organisasi perlu 

menciptakan nilai-nilai yang dianut bersama untuk membangun system 

keorganisasian guna menyeragamkan pemikiran dan tindakan serta mengubah 

perilaku individual ke perilaku organisasional.  

     Organisasi sebagai wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama 

secara rasional dan sistematis, dalam memanfaatkan sumber daya organisasi 

secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Kerjasama yang terarah tersebut dilakukan dengan mengikuti pola interaksi 

antar setiap individu atau kelompok dalam berinteraksi ke dalam maupun ke 

luar organisasi. Pola interaksi tersebut diselaraskan dengan berbagai aturan, 

norma, keyakinan, nilai- nilai tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi pola 

interaksi tersebut dalam waktu tertentu akan membentuk suatu kebiasaan 

bersama atau membentuk budaya organisasi yang senantiasa mengontrol 

anggota organisasi, dengan demikian budaya organisasi yang kuat merupakan 

pembentuk kinerja organisasi yang tinggi. 

     Dalam perusahaan di unit organisasi terdapat job description yang tidak 

sesuai dengan tanggung jawab di setiap fungsi, seperti masih adanya 

perangkapan jabatan dan kurangnya pembagian fungsi divisi kerja. Selain itu, 

dalam pembelian persediaan bahan baku yang berlebihan sehingga persediaan 

bahan baku dalam perusahaan jumlahnya terlalu besar yang dapat 
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mengakibatkan timbulnya beberapa kerugian. Akan tetapi apabila persediaan 

bahan baku dalam perusahaan terlalu kecil dapat menyebabkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan bahan baku perusahaan untuk melakukan produksi 

yang optimal. Maka dilakukan pengendalian dengan membuat berbagai 

kebijakan prosedur dan peraturan-peraturan lain yang harus dipatuhi oleh 

masing-masing divisi dalam organisasi atau perusahaan. Evaluasi 

pengendalian intern akan mengidentifikasi di mana letak kelemahannya dan 

memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Evaluasi pengendalian intern 

merupakan pengawasan dari dekat dan berhubungan langsung dengan objek 

yang diawasi, sedang pengawasan itu sendiri bagian dari pengendalian.  

     Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil judul penelitian yaitu 

“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Unit Organisasi PT. Kutai 

Timber Indonesia Cabang Lumajang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal unit organisasi pada PT. Kutai 

Timber Indonesia Cabang Lumajang? 

2. Bagaimana efektifitas sistem pengendalian internal unit organisasi di PT. 

Kutai Timber Indonesia Cabang Lumajang? 

C. Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk  menganalisis sistem pengendalian internal pada unit organisasi di 

PT. Kutai Timber Indonesia Cabang Lumajang. 
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2. Untuk mengevaluasi efektifitas system pengendalian internal pada unit

organisasi di PT. Kutai Timber Indonesia Cabang Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

     Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya: 

1. Bagi perusahaan

     Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menambah  manfaat bagi 

perusahaan terutama pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan atau 

sebagai masukan yang terkait denga pengembangan system pengendalian 

internal pada unit organisasi yang lebih efektif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya

     Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk 

pengembangan penelitian ilmiah selanjutnya mengenai system 

pengendalian internal pada unit organisasi. 




