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ABSTRAKSI SKRIPSI

Pada masa sokarang ini, dougan adarrya perkembangan dalam drnia
usaha mengakibalkan masalah yang dihadapi oleh badan usatn menjadi
semakin konpleks dan mernufirt badan usaha memiliki kreativitas, inovatif,
inisiatif, dan usaha urfirk selalu maju secara te(us men€rus. Dan makin lama
persaingan-persaingan arfsr badan usaha makin ketat, hal ini ditandai dengan
tahinrya badan-badan usaha baru dan makin berkembangnya badan usaha
yang zudah ada baik yang be'rgerak di bidary marrufakba perdagangarl
maupun jasa. Memasuki era globalisasi ini, manajemon dituntut urtuk dapat
mengelola badan usaha dengan efisiensi dan efeldivitas yang tirgi' sehirgga
dapat mernininnrmkan biaya suta pencapaian lsba attrr profit yang maksimal

mitntui penciptaan prodrk yang berlilslitas dan dengan harga yang bersarrg'
Pembelian bshan baku adalah zuafir aktivitas yang sangat periling sebab

merupakan awal kegiatan oporasional suatu badan usaha pada wrrurrrrya'
pf Varia Usaha Beton yang menjadi obyek penelitian ini, merupakan jenis

badan usaha marnrfaktr lmng morrprod.rksi tegol, beton siap pakai yarg

digunakan unhrk pombuatan gedurg dan jalan tol, paving-blot! tfr

mJnggunakan p""i. O- semen sobagai bahan baku hasil pro&krya'

nenfriian perotetran t*ran baku dan penrbayaran pada badan usatra ini sangat
ponyajian laporan kzuangan yang dibuat' Peryajian akun-alun

pada laporan t zuuttgln tersebut harus wajar, karena laporan keur lgan
rnu-prtu" alat ukur-kinerja (performa) bagi pihak manajemen' sodargkan

ong 
'pittut 

ekstemal merupakan tolok ukur urfirk menilai kinerja manajernen

t"*"U"t, serta urfirk monerfirkan atau mengambil suatu kepufusan yang

bermanfaat dengan me;ngotahui atau melihat posisi keuangan dari PT varia

Usaha Beton iersebut. Salah satu cara yang ditenpuh adalah dengan

metakukan audit @emeriksaan) yang dapat mengevaluasi kinerja

taporan keuangan- Kesalahan dalam pengevaluasian dapat menyesalkan
pemakai laporan keuangar4 oleh karena itu audit yang dilakukan diharapkan

mampu menggambarkan keadaan yang sebenamya, sehingga para pemakai

terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penyajian

irtrormasi mengenai potensi pihak manajernen badan usaha.
Audit atas porolohan dan pembayaran bahan baku ini dilakukan dengan

menggunakan pendekatan siklus yaitu pada transaksi-transaksi yang berkattan
denfrn peroleiran dan penrbayaran bahan baku. Di dalam melakukan peneli

tian, menggunakan metodologi sebagai berikut: (l). dilahkan shrdi pendatnr

luan dengan cara mendatangi badan usaha yang merupakan obyek penelitian
urtrk minperoleh irtrormasi dan data-data yang diporlukan' (2). dilal$kan
sardi kepustakaan benrpa pengunpulan literanrr-literanrr dan brlisan-hrlisan
ilrniah yang ad4 (3). dilalilkan pengumpulan dan pengolahan data unbk
mempeioleh data kuanritatif dan kualitatif, (4). dilakukan analisis yaitu



denganmemahamikondisidansktivitasoperasinalbadanusalraterutama
Aalin p"rol"tran dan pembayaran b.ttry b.ry' korrnrdian membandinglan

drrrganG"d"* yang ideal. Analisis dilalo'rkan dengan oara mgneLnkan

p.tiil:r* il=dif. setelah diporolo! adarrya konklusi dan inplikasi'

[utirdu" mumUerikan suahr rekomendasi'
Dari ponolitian yartg tutuh dilakukan pada 

fT 
Varia Usaha Beton di

Siao"r:o ini'a"pat aifietafit bahwa perancangan dan penggunaan- dolcrnon

"r*-U'"*"i*'dengan 
siklus perolehan dan pemlayran bahan baku kurang

#;la;;i"l ini-t?i"tt oenga" tidak adarrya dokumen urfirk mernastikan

irrrnfJ-f."fu* mazuknya Uairaur Uanr pada gudang; serta pelaksanaan
';;;rtgatas 

pengeluaran kas yang belum senpuma dan prosedrr verifrkasi

pirrh;d" Gtbdtrefi atas aliln utang usaha yang huang sempulna'

Danpak Oari adanya kesenjangan-ktsenjangan tersebut di atas mem

p"rrgu*hi"ti.,"nsi saldo'akun ="iiuutt' sehingga akun tersebut kurang dapat

dibuktikan, begitu jup kewajaran perryajiannya'sedangkan dary$ .dari
pt"=.it-""tini*i iiltf, U*as *as akun utang usaha. yang tidak 

1P':j
ili"r"pf.- pada badh usaha ini, sehingga dapat mengakibatkan perryalran

i*r,-utung i"r=ebut pada Neraca'@abnE SheeQ akan mernrnjukkan jumlah

alau saldo kumulatif' serta akan dapat menlip.t{an alau menimbulkan

*.p*i batrwa posisi keuangan badan usaha ini. tidak mernrnjukkan atau

*.ngg"tttbttk* keadaan yang sebenamya/sesunggumrya'
Usaha-usaha di dal; iengadisifasi danpak'daryak t€rsebul di atas'

anara-lain: PT Varia Uruttu gitott sebaiknya menerapkan Vouclnng a!t1

pongeluaran kas socara ltttt"lt (puiodik] ban menrbu* dokumen urfirk

penorimaan bamn& scrta;"l-tk'kair pto=ud" pengujian pisah batas q"olf

Tests), agu kewajaran p*ty";i* A**tty" Pa$ l+oran keuangaa badan

usalm ini terutama alorn-;d; yang berkaitan dengan siklus perolehan -dan
p"J"y** bahan baku oapai A*u"rctil<an teuelaran serta eksistensinya

I.*"i O.ng* Stutdt Atunrrd Kqtflgfrt yang berlalo'


