
ABSTRMSI SKRIPSI

Senakin pesatnya perkenbangan dibidangl infornasi dan
tehnologi ,  aaka persaingan antar badan usaha t idak dapat
dihindarkan lagi. Sehingga untuk dapat nenenangfkan
persainElan tersebut, pihak nanajenen badan usaha harusjah
nenpunyai suatu strategi yang benar dan tepat dalan
penganbilan keputusan yan{ betkaitan dengan hal diatas.

Telah diketahui bahsa, kegiatan Jasa past i tah
berkaitan deng:an pelayanan individu,tbadan usaha terhadap
penenuhan kebutuhan pelanggan yang nengin{inkan hasij yang
terbaik.  Dalan art i  pelayanan jasa an{kutan laut hatus
sesuaj denEan keinElinan penEfirin batang. llisajnya,
ketepatan waktu, pen3lananan terhadap barang yang dikirin,
dan kesesuaian tarif freiglht yang dikenakan oleh badan
usaha sebagai baJas Jasa atas pelayanan jasa yanE telah
diberikan kepada penElirin batang.

Kegiatan peiayanan jasa merupakan urat nadi badan
usaha. Untuk nendapatkan penglhasiJan atau pendapatan yanE
biasanya disebbt pendapatan angkut,/freight revenue. Atas
dasar itujah perlu suatu penE:ujian pengendajian internal.
daLan nenElanankan pendapatan badan usaha.

Pengendalian internai dalan hal ini perlu diuji
efektivitasnya. Untuk nengujinya perLu seoranl' peneriksa
yang! Denpunyai keahlian dan kecakapan daJan bidangnya serta
berpedonan pada standar profesional dal.an nenjaJankan
prosedur pemeriksaan. Karena hasil penilaian dari
peneriksafah yang dapat nenentukan Luasnya pengujian yang
diLakukan. Senakin baik s isten penglendal ian internaj  suatu
badan usaha naka senakin senpit tuang linEkup pengujian,
begitu juga sebal iknya.

Peneriksa dalan neiakukan penetiksaan serintlkaJi
dituntut untuk nelakukan peneriksaan denEan naktu dan biaya
yanEl seniniaun munSfkin. Sedangkan hasilnya, berupa pendapat
yang obyektif dan dapat dipercaya. Untuk itu peaeriksa
harus nenetapkan netode pengpjian yanE tepat a6at dapat
nenberikan solusj yanEl terbaik ba{i badan usaha.

HasiT setelah di lakukan penguj ian naka, terbukt i
adanya kel.enahan dalan pelaksanaan kerja dan juga tidak
adanya data yangl akurat untuk nengecek kebenaran infornasi
yan{ diperEunakan daian perhitungan freight revenue.
SehinEga haL ini neniabulkan kesulitan dajan pentlavasan
akt iv i tas yang! di fakukan peEasai.

Berdasar penbahasdn diatas aaka, diperLukan suatu
pedanan pelaksanaan aktivitas yang berhubunglan denEan
perofehan data-data yang diperlukan dal.an nenghitung
freight tevenue. YanE kesenuanya itu dapat nenberikan
nanfaat baEi PT PeLra Xusuna Jaya Raya di dalan pejaksanaan
ak t i v i t as  seha r i - ha r i .


