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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan auditor internal dalam tatanan dunia usaha dan persaingan di era

global ini sangatlah penting peranannya. Auditor internal dalam suatu perusahaan

menjalankan fungsi pengendalian atas aktivitas bisnis perusahaan. Peran tersebut

dilakukan melalui fungsi utama audit internal sebagai pemberi jaminan (assurance)

dan layanan konsultasi internal (internal consulting services). Aktivitas audit internal

diarahkan pada komitmen bahwa misi audit internal dapat terselengggara secara

metodologis, yang berarti tahapan kegiatan pemberi jaminan dan layanan konsultasi

internal yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pemantauan hasil tindak lanjut

merupakan proses yang terstandarisasi dan terukur.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor internal harus

berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Konsorsium Audit Internal

Indonesia yakni Standar dan Pedoman Praktek Audit Internal, yang terdiri dari

Standar Atribut, Standar Kinerja, dan Standar Interpretasi (SPAI, 2004:5). Selain

auditor internal harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh

Konsorsium Audit Internal Indonesia, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik

profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian

professional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang

auditor dalam menjalankan profesinya (SPAI, 2004:16).
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Agar bisa disebut competent, bukti-bukti harus valid dan relevan. Bukti yang

valid harus dipercaya (reliable) dan meyakinkan (convincing); validity dihasilkan dari

system informasi yang efektif. Relevan berarti bukti tersebut berkaitan dengan tujuan

pemeriksaan (audit objectives) (Sukrisno Agoes, 2012:7). Auditor yang tidak

kompeten tidak akan bisa membantu manajemen dalam memecahkan masalah-

masalah yang mengandung resiko, padahal tugas auditor di era ini lebih difokuskan

kepada pengawasan dan pengendalian terhadap area-area yang  mengandung resiko

bukan  hanya  audit  atas  kepatuhan  saja. Kompetensi  yang rendah juga akan

mengakibatkan kegagalan dalam audit karena auditor akan kesulitan  dalam

menemukan  temuan-temuan  yang  berkenaan  dengan terjadinya penyimpangan.

Kompetensi  merupakan    hal  penting  yang  harus  dimiliki  auditor  internal

karena  itu  merupakan  tanggung  jawab  dari  auditor  internal  dalam  menjalankan

tugasnya  seperti  yang diungkapkan  oleh  Tugiman (Astuti, 2010:3) yang

menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan profesional merupakan tanggung

jawab dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksa internal. Kompetensi

juga dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan audit, tanpa kompetensi

pelaksanaan audit menjadi kurang berkualitas.

Selain itu, integritas juga merupakan suatu sikap mutlak yang sangat

diperlukan bagi seorang auditor, karena integritas berkaitan dengan kejujuran,

keberanian, sikap bijaksana, dan tanggung jawab auditor. Integritas dapat menerima

kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat
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menerima kecurangan prinsip (Sunarto dalam Sukriah, dkk (2009)). Apabila

auditor memiliki sikap integritas maka auditor tersebut telah melaksanakan

pekerjaannya sesuai dengan etika. Integritas menjadikan timbulnya kepercayaan

masyarakat akan suatu profesi hal ini dikarenakan integritas merupakan kualitas yang

menguji tatanan nilai tertinggi bagi suatu profesi.

Pengelolaan  unit  audit  internal  PT.TELKOM,  Tbk    senantiasa  mengacu

kepada standar dan ketentuan  yang berlaku secara internasional, oleh karena itu

sebagai  acuan  utama penilaian  berkala  atas  kualitas  internal  dilakukan  sesuai

dengan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing

Attribute  Standard  1310     Quality  Program Assestment  and  Attribute  Standard

1311- Internal  Assestment yang  mengamanatkan  untuk dilakukannya  penilaian

berkala atas kualitas internal setiap 1 (satu) tahun sekali. Tujuan dilakukannya

penilaian berkala atas kualitas internal ini adalah untuk mengetahui secara nyata

berkaitan  dengan  pengelolaan  unit  Internal  Audit, sehingga  dapat  diperoleh

gambaran kualitas  pengelolaan  unit  Internal  Audit  dan  tingkat  kepatuhannya

(Compliances) terhadap standar  internasional  dan  kode  etik  maupun  terhadap

charter,  prosedur  dan  kebijakan lainnya  yang  telah  disusun  oleh  unit  audit

internal.  Dengan  dilakukannya  penilaian  berkala atas  kualitas  internal  ini,

sekaligus  sebagai  proses  continues  improvement  atas  pengelolaan unit  Internal

audit (Unit  Internal audit Telkom : 2014).
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Berdasarkan data ringkasan hasil penilaian yang penulis dapatkan dari laporan

Periodic Internal Quality Assessment PT. TELKOM, Tbk ada tiga area penilaian

yang tingkat kesesuaiannya Partially Complies yang dinyatakan sebagai

penyimpangan  terhadap standar yang salah satunya yaitu kualifikasi sumber daya

manusia  dan  profesionalisme  sumber daya  manusia  yang  berkaitan dengan

kompetensi dan  integritas auditor  internal. Lalu  berdasarkan  hasil  survey  program

quality assessment (QA) yang dilakukan oleh tim quality assessment internal dengan

menggunakan metode penyebaran kuisioner eksternal (customer audit) dan kuisioner

internal (staff audit) untuk menilai efektivitas unit Internal Audit dalam memenuhi

fungsinya sebagai assurance dan conculting didapatkan hasil indeks kepuasan

eksternal sebesar 73,57%, indek kepuasan internal sebesar 73,60% , dan total indeks

kepuasan sebesar 73,59% persentasi kualitas audit tersebut belum memenuhi target

yang telah ditetapkan oleh direksi yaitu sebesar 75% (Unit  Internal audit Telkom :

2014).

Dari  data  di atas  dapat  disimpulkan  sebagai  fenomena  penelitian penulis,

bahwa kualifikasi sumber daya manusia dan profesionalisme sumber daya manusia di

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang  berkaitan  dengan kompetensi dan

integritas auditor  internal masih dinyatakan terdapat deviasi. Deviasi tersebut

diartikan bahwa terdapat penyimpangan dari standar walaupun tidak mengurangi

kegiatan unit audit internal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dan dari hasil

survey yang dilakukan tim quality assessment untuk menilai kualitas internal total
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indeks  kepuasan  sebesar 73,59% hal  tersebut  belum memenuhi target yang telah

ditetapkan oleh direksi yaitu sebesar 75%.

Hal ini diperkuat lagi oleh Tjun Tjun et al (2012:55) yang telah melakukan

penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.

Hasil dari penelitiannya bahwa kompetensi yang terdiri pengetahuan dan pengalaman

yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, berbeda dengan hasil

independensi, bahwa hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan

auditor dan pemberian jasa non audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kualitas audit.

Hasil Penelitian Arianti, et al (2014) mengnenai pengaruh integritas,

objektivitas, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitiannya bahwa

secara simultan integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif

terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah. Semakin tinggi tingkat integritas,

obyektivitas, dan akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor, semakin tinggi pula

kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Ariani (2015:196) mengenai pengaruh

integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi pada kinerja auditor. Hasil dari

penelitiannya bahwa integritas, obyektivitas, kerahasiaan,dan kompetensi sangat

berpengaruh pada kinerja auditor dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada

pihak terkait khususnya yang berhubungannya dengan kinerja auditor sehingga

nantinya akan diperoleh kinerja sebagaimana diharapkan oleh organisasi.
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Berdasarkan    latar    belakang    di  atas,  maka  penulis  bermaksud  untuk

melakukan  penelitian  yang  kemudian  hasilnya  akan  dituangkan  dalam  bentuk

skripsi yang berjudul :

“PENGARUH KOMPETENSI DAN INTEGRITAS AUDITOR INTERNAL

TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada PT. TELEKOMUNIKASI

INDONESIA, Tbk di Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah

sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas audit

pada perusahaan.

2. Seberapa besar pengaruh integritas auditor internal terhadap kualitas audit

pada perusahaan.

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan integritas auditor internal terhadap

kualitas audit pada perusahaan secara simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas

audit pada perusahaan.
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2. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor internal terhadap kualitas audit

pada perusahaan.

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan integritas auditor internal

terhadap kualitas audit pada perusahaan secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini digunakan untuk:

1. Bagi penulis, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi internal

auditor terhadap kualitas audit dan menambah ilmu serta wawasan penulis

mengenai kajian yang diteliti dan sebagai syarat dalam menempuh ujian

sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi  Universitas

Widyatama.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai acuan

untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan

sebagai bahan informasi tambahan dan diharapkan dapat memberikan

wawasan dan gambaran bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi.

4. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk

perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Unit Auditor Intenal PT

Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang berlokasi di Jl. Japati No.1 Bandung, Jawa

Barat. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2015 sampai dengan selesai.


