
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT FILLOMATIC GLOBAL Industries adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang manufaktur yang lnelayani perusahaan-perusahaan multi nasional yang 

ada di Indonesia, dan sebagian kecil di luar negeri. Perusahaan ini inerupakan 

perusahaan yang bekerja berdasarkan pada pesanan atau job order. 

Dewasa ini tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik 

sangat dibutuhkan terlebih untuk PT FILLOMATIC GLOBAL industries yang 

tidak hanya bcrgerak di pasor dola111 ncgeri, namun juga mulai ~ncratnbah pasar di 

luar negeri. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, suatu perusahaan sudah 

selayaknya meiniliki suatu pengendalian intern yang memadai yang dapat 

mendukung ter~vujudnya ha1 tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, PT 

FILLOMATIC GLOBAL Industries ini kurang memiliki sistem pengendalian 

internal yang dapat mendukung usahanya. Beberapa contohnya adalah ketidak 

jelasan job description maupun kurangnya otorisasi dari pihak-pihak yang 

benvenang. 

Kurangnya sistem pengendalian internal ini dapat mengganggu 

kelangsungan hidup perusahaan, sebab kemungkinan terjadinya kecurangan 

maupun ketidak patulian terlladap ketetapan yang bcrlaku dala~ii pcr~~sahaan bcsar 



kemungkinan akan terjadi. Bila ha1 tersebut terjadi, inaka perusahaan tidak dapat 

berjalan dengan baik, lancar, dan sehat. 

1.2 Pokok Bahasan 

Dari uraian diatas, disebutkan bahwa PT FlLLOMATIC GLOBAL 

Industries adalah perusahaan manufaktur yang bekerja berdasarkan pada pesanan 

atau job order. Maka dari itu, sumber pendapatan perusahaan ini hanyalah berasal 

dari transaksi penjualan saja. Karenanya sudah inenjadi ha1 wajar apabila 

perusahaan ini harus didukung dengan pengendalian internal yang mclnadai demi 

menunjang kelangsungan hidup perusahaan. 

Akan tetapi, karena lemahnya pengendalian intern yang dilniliki 

perusahaan ini, maka kelangsungan hidup perusahaan dapat terganggu. Oleh 

karena ha1 inilah, pokok bahasan dalam proyek ini adalah pengevaluasian sistern 

pengendalian intern untuk transaksi penjualan. Evaluasi ini diharapkan akan 

berguna untuk mengetahui seberapa jauh kepatuhan serta kekurangan atas 

pengendalian intern yang harus diperbaiki delni kelancaran bisnis perusahaan. 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

a. Mengevaluasi sistem pengendalian intern untuk transaksi penjualan PT 

FILLOMATIC GLOBAL Industries. 

b. Menilai keefektifan sistem pengendalian intern untuk transaksi penjualan pada 

PT FlLLOMATIC GLOBAL industries. 



c. Memenuhi tugas akhir magang Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

1.4 Manfaat 

a. Manfaat Akademik 

1. Dapat mendalami teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan 

menggunakan situasi nyata di perusahaan di mana organisasinya lebih 

bersifat kompleks. 

b. Manfaat Praktik 

1. Membantu perusahaan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan 

atas ketetapan-ketetapan yang telah dibuat sebelumnya. 

2. Sebagai bahan referensi untuk memperbaiki pengendalian intern 

perusahaan demi menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan sehat serta 

untuk membantu kelancaran bisnis perusahaan. 

3. Dapat menjadi masukan atau tambahan informasi bagi pengguna lain yang 

mempunyai perrnasalahan serupa. 

1.5 Ruang Lingkup 

Yang menjadi ruang lingkup di sini adalah mengevaluasi sistem 

pengendalian intern untuk transaksi penjualan dari PT FILLOMATIC GLOBAL 

Industries mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2008. 



1.6 Sistematika Penulisan 

Pada Bab I disampaikan berupa latar belakang, pokok h:rti:~san, tujuan 

laporan, manfaat laporan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan iaporan. 

Pada Bab I1 disampaikan landasan teori yang berisikon ccori-teori gilna 

mendukung hasil dari laporan tugas akhir magang dalam ~~ielnhukan analisis 

tentang obyek yang dihadapi. 

Pada Bab 111 disampaikan gambaran umum badan usahn ).ring menjadi 

tempat magang, jawal pelaksanaan magang, ikhtisar kegintan y n g  dilakukan 

selama di tempat magang, serta hasil dan temuan pada waktu magang. 

Pada Bab IV disampaikan peinbahasan mengenai sistem pengendalian 

intern transaksi penjualan yang terjadi di perusahaan tempat magang berlangsung 

yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang tersedia. 

Pada Bab V disampaikan mengenai kesimpulan dan s:iran dari hasil 

temuan di tempat magang serta keterbatasan yang dihadapi szla~na proses magang 

berlangsung. 

Daftar Pustaka berisi data-data mengenai buku apa sajn ynng digunakan 

dalam menggunakan teori-teori dalam melakukan pernbahasan yang 

menghasilkan suatu solusi bagi obyek penelitian. 




