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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang semakin lama semakin cepat mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya supaya tetap bertahan dan 

berkembang. Pada umumnya suatu perusahaan yang ingin memperoleh laba 

yang semaksimal mungkin harus memperhatikan pangsa pasar serta 

kesempatan yang ada.Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan 

laba saja, tetapi perusahaan juga dituntut untuk dapat bekerja seefektif dan 

seefisien mungkin. Untuk menghadapi hal ini, berbagai kebijakan dan strategi 

harus tetap diterapkan dan ditingkatkan. Salah satu cara untuk menghadapinya 

yaitu dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern. Adanya pengendalian 

intern, membantu manajemen dalam memberikan informasi yang akurat, tepat 

dan cepat demi kelangsungan hidup perusahaan. 

 CV. Vecto Kreasi Mandiri Medan merupakan perusahaan dagang yang 

bergerak dalam usaha memperjual – belikan barang atau perlengkapan untuk 

klinik, puskesmas, dokter, bidan, dan rumah sakit negeri maupun swasta. 

Perusahaan ini disebut juga Health Medical and Equipment Supplier. CV. 

Vecto Kreasi Mandiri juga merupakan distributor dan sekaligus pemegang 

merk untuk beberapa jenis alat kesehatan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, 

diantaranya : Patient Monitor, Hospital Bed, Ultrasonograph ( USG ), 

Sterilisator Ruangan dan X – Ray.  
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Dalam usahanya untuk memberikan penawaran yang terbaik bagi 

konsumennya, CV. Vecto Kreasi Mandiri harus didukung oleh departemen 

keuangan yang bekerja secara efektif dan efisien yang tentunya akan 

memberikan kontribusi positif  bagi pihak manajemen puncak dalam 

pengambilan keputusan. Ada beberapa masalah yang terjadi terkait dengan 

fungsi keuangan , antara lain : 

1. Adanya beberapa prosedur pengendalian intern bagian keuangan yang 

belum dilaksanakan dengan baik yaitu rangkap jabatan. Kepala bagian 

keuangan merangkap sebagai direktur utama, dan fungsi administrasi 

merangkap sebagai fungsi gudang. 

2. CV. Vecto Kreasi Mandiri Medan belum mempunyai seorang auditor 

untuk memeriksa keandalan laporan keuangannya. 

3. Dikarenakan fungsi administrasi merangkap sebagai fungsi gudang, ini 

mengakibatkan emua dokumentasi dan catatan keuangan pada CV. Vecto 

Kreasi Mandiri tidak disimpan dengan rapi, sehingga apabila suatu saat 

dokumentasi tersebut diperlukan maka tidak mudah untuk menemukannya. 
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Dari uraian di atas yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk 

membahas lebih dalam mengenai pengendalian intern yang digunakan 

sebagai alat untuk menilai apakahpengendalian intern fungsi keuangan yang 

ada di dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik atau belum. Oleh karena 

itu, penulis mengambil judul : 

“ Analisis Pengendalian Intern atas Fungsi Keuangan pada CV. Vecto 

Kreasi Mandiri Medan ” . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan serta 

penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti pada CV. Vecto Kreasi 

Mandiri , maka ditemukan suatu masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah sistem pengendalian intern fungsi keuangan pada CV. Vecto 

Kreasi Mandiri sudah berjalan dengan efektif? “. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahuiapakah sistem 

pengendalian intern fungsi keuangan pada CV. Vecto Kreasi 

Mandirisudah berjalan dengan efektif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara 

mendalam mengenai pengendalian intern atas fungsi keuangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang mungkin berguna bagi 

manajemen perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan informasi bagi penelitian lain yang akan melakukan 

penelitian yang sejenis. 
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