
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini negara Indonesia mengalami situasi perekonomian yang tidak 

menentu. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi di Indonesia yang terpuruk 

dalam berbagai masalah krisis yang berkepanjangan terutama di bidang ekonomi. 

Akibat yang timbul dari situasi perekonomian yang tidak menentu ini, di 

antaranya banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang dilikuidasi dan 

perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasional perusahaannya karena 

mengalami kerugian terus-menerus.  

Akan tetapi ada juga perusahaan yang mampu bertahan. Perusahaan-

perusahaan yang masih bertahan sampai saat ini berusaha mempertahankan 

kegiatan operasional perusahaannya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan 

menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan 

dalam perusahaan.  

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan menjadi satu kesatuan yang 

relatif besar, maka semakin kompleks pula kegiatan dan masalah perusahaan yang 

timbul. Pihak manajemen dituntut untuk bisa bekerja secara lebih efektif dan 

efisien dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Salah satu masalah manajemen 

yaitu terbatasnya kemampuan pimpinan dalam mengawasi perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan memerlukan suatu alat yang membantu dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. 



Agar semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik. Sistem 

pengendalian intern dimaksudkan untuk membantu manajemen menjaga 

keamanan harta milik perusahaan dan mencegah serta menemukan kesalahan-

kesalahan dan penggelapan yang dapat merugikan perusahaan.  

Adanya suatu pengendalian intern yang baik dalam suatu perusahaan 

merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Akan tetapi pengendalian intern 

yang baik saja belumlah cukup, karena pengendalian intern tidak dapat berjalan 

dengan sendirinya tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan yaitu manajemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pengendalian intern perusahaan yang dipimpinnya. Oleh karena itu perusahaan 

memerlukan suatu alat yang membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan 

untuk mengevaluasi kegiatannya dan memberi arah pemecahan bila ditemukan 

adanya kelemahan atau kecurangan.  

Alat ini juga harus dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukannya 

tindakan korektif. Adapun alat bantu yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut 

adalah audit internal. Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, 

yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, 

keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen.  

Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, 

penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan 

mereka  



Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin 

kompleksnya operasional perusahaan. Pihak manajemen dapat membentuk suatu 

departemen audit internal yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan 

dan penilaian terhadap pengendalian intern perusahaan. Staf audit internal yang 

dalam pelaksanaanya nanti dapat mematuhi kebijaksanaan dan prosedur yang 

telah ditetapkan. Manajemen tidak mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan 

operasional perusahaan, karena itu manajemen sangat terbantu oleh fungsi audit 

internal untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kegiatan. 

Salah satu penentu keberhasilan pengelolaan aktivitas perusahaan dalam 

mencapai tujuannya ditentukan oleh pengelolaan sumber daya yang tepat. 

Manajemen harus mempunyai cara yang yang tepat dalam mendapatkan, 

memelihara serta mempertahankan seluruh sumber daya yang mereka telah miliki. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan kompensasi finansial 

berupa gaji.  

Gaji merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada 

pegawainya, atas imbalan jasa yang telah diberikan pada perusahaan, yang dapat 

mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja pegawai. Pengeluaran gaji juga 

merupakan salah satu unsur yang mudah menjadi kecurangan atau penggelapan 

dengan menggunakan berbagai cara. Dari keadaan tersebut perlu diadakan suatu 

penanganan yang dapat dijadikan kontrol bagi seluruh operasional perusahaan, 

salah satunya yaitu dengan dilakukannya suatu pengendalian intern yang  baik 

untuk menunjang kelancaran aktivitas perusahaan itu sendiri. 



Pentingnya pelaksanaan fungsi dan peran audit internal dalam menunjang 

efektivitas sangat dibutuhkan atas gaji. Hal ini harus terus menerus mendapatkan 

perhatian dari pihak perusahaan dan dengan alasan ini maka penulis terdorong 

ingin mengetahui sejauh mana usaha pihak perusahaan dalam menjalankan dan 

menerapkan peran audit internal dalam menunjang efektivitas penggajian. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai 

“PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PENGGAJIAN”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah pelaksanaan audit internal atas penggajian yang diterapkan oleh 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sudah memadai ? 

2. Bagaimana peranan audit internal oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten dalam menunjang efektivitas penggajian ?  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maupun 

informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasikan, kemudian 

dianalisis dan ditarik kesimpulan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana pada Universitas Widyatama.    

 



Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui efektifitas pelaksanaan audit internal atas penggajian pada PT 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. 

2. Mengetahui peranan audit internal atas penggajian pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten berperan dalam menunjang efektifitas 

penggajian.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis  

Untuk memperoleh gambaran secara langsung bagaimana teori – teori 

pemeriksaan internal atas penggajian diterapkan dalam praktek dunia 

usaha sehingga dapat menambah pengetahuan dan cakrawala pemikiran 

penulis. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat dijadikan suatu 

referensi dan bahan informasi untuk dapat memahami peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas penggajian 

3. Bagi Pembaca dan Pihak Lain 

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat dan pengetahuan mengenai pemeriksaan internal atas 

penggajian. 



1.5 Kerangka Pemikiran 

Dengan semakin besarnya perusahaan, kesempatan untuk melakukan 

kesalahan dan penggelapan akan semakin terbuka, sehingga memungkinkan 

terjadinya inefesiensi, kebocoran dan ketidaktaatan terhadap prosedur yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan.  

Untuk mengatasi hal ini, maka pimpinan dalam batas-batas tertentu dapat 

mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan. Namun dalam pendelegasian 

wewenang tersebut, harus juga diikuti pengawasan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang, karena secara keseluruhan maju mundurnya suatu 

perusahaan merupakan tanggung jawab dari seorang pimpinan.  

Pendelegasian wewenang ini membutuhkan seperangkat kebijakan dan 

prosedur yang memadai untuk menjamin terselenggaranya operasi perusahaan 

secara efektif dan efisien, serta mengurangi kesalahan, penggelapan ataupun 

kekurangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan.  

Keterbatasan kemampuan seorang pemimpin dalam mengendalikan 

kegiatan operasi perusahaan, menimbulkan adanya kebutuhan akan suatu 

pengendalian intern yang efektif agar kegiatan pengendalian dapat dilaksanakan 

dengan baik dan efektif. Dengan ditetapkan pengendalian tersebut, maka 

diharapkan penggelapan terhadap harta perusahaan dan kesalahan data akan dapat 

dikurangi. Jika suatu saat telah terjadi penggelapan atau kesalahan, maka dapat 

ditelusuri penyebabnya dan kemudian dicari penyelesaiannya.  

 



Alasan pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor yang 

dijelaskan dalam Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:238) diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

“(1) Luas lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin besar dan kompleks; 
(2) Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik  
memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi 
kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi; 
(3) Pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan 
audit sehingga dapat mengurangi biaya audit;  
(4) Digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun 
penyimpangan dalam organisasi;  
(5) Auditor menggunakan perolehan pemahaman atas struktur 
pengendalian intern untuk melakukan penaksiran risiko pengendalian 
untuk asersi dalam saldo akun, golongan transaksi dan komponen 
pengungkapan dalam laporan keuangan. 
 
Walaupun pengendalian intern sudah tersusun dan diselenggarakan secara 

memadai tetapi tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif karena pada dasarnya 

pengendalian intern memiliki keterbatasan.  

Keterbatasan pengendalian intern yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2005:181), yaitu antara lain adalah :   

”Kelemahan dan keterbatasan pengendalian intern, antara lain kesalahan 
dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian oleh manajemen, 
biaya lawan manfaat”.   
 
Oleh karena itu peran audit internal sangatlah penting dalam membantu 

manajemen dalam meneliti dan mengawasi apakah prosedur, metode dan teknik 

yang menjadi alat dari pengendalian intern itu sudah dilaksanakan. Dalam 

kedudukannya yang bebas dari aktivitas kegiatan operasional, auditor internal 

dapat memberikan informasi yang benar dan objektif yang menyangkut 

keakuratan data yang akan dijadikan dasar bagi manajemen dalam keputusan.  



Definisi audit internal menurut Arens et all (2008:863) adalah sebagai 

berikut :   

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of 
the risk management, control, and governance processes”. 
 
Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa audit internal merupakan 

aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi yang independen dan 

objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis dan 

meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses 

pengelolaan.  

Adapun pengertian baru yang dikemukakan dalam International 

Professional Practices Framework (IPPF) (2009:2) menyatakan bahwa : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It help an organization accomplish its objectives by bringing a sys-
tematic, disciplined approach to evaluated and improve the effectiveness 
of risk management, control, and governance processes”. 

 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah kegiatan 

pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit 

internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses 

pengelolaan resiko, pengendalian dan tata kelola. 



Audit internal merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan agar 

tercipta suatu bentuk pengendalian yang dapat membuat perusahaan terhindar dari 

kesalahan dan kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi di perusahaan dan juga 

dapat mengetahui apa saja risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Hal 

ini akan semakin mempermudah perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas sehingga seiring dengan hal itu dapat pula tercapai tujuan-tujuan 

perusahaan. 

Adapun Tugas audit internal yang dikemukakan oleh oleh Siti Kurnia 

Rahayu dan Ely Suhayati (2010:14) adalah : 

“(1) Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi; 
(2) Menelaah system-system yang diciptakan; (3) Menentukan tingkat 
kepatuhan entitas; (4) Menelaah sarana untuk melindungi asset 
perusahaan, mengukur ekonomi dan efisiensi”.  
 
Selain itu juga audit internal memberikan informasi yang diperlukan 

manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal 

bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan 

dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan control serta efisiensi dan 

efektivitas kinerja perusahaan. Audit internal memiliki peranan yang penting 

dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko 

terkait dalam menjalankan usaha. 

Selain hal di atas setiap perusahaan tentu tidak lepas dari berbagai masalah 

yang perlu ditangani secepatnya, diantaranya adalah masalah tenaga kerja yang 

secara langsung berhubungan dengan gaji dan upah. Biaya gaji dan upah adalah 

merupakan balas jasa terhadap tenaga manusia pada perusahaan dan merupakan 

biaya yang penting yang perlu diawasi secara terus menerus. 



Masalah gaji dan sistem pembayarannya merupakan salah satu unsur yang 

penting karena jumlahnya relatif materiil dibandingkan dengan biaya-biaya 

lainnya, sehingga dalam penetapan, penggolongan, pencatatan, perhitungan serta 

pembayarannya diperlukan suatu pengendalian yang cermat dan tepat. Untuk 

melaksanakan hal tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak 

manajemen dan pihak karyawan persahaan tersebut. 

Masalah gaji juga merupakan komponen utama dalam suatu perusahaan 

dan bila terjadi kesalahan akan menyebabkan pemborosan sumber daya 

perusahaan karena berbagai macam tindak kecurangan. Contohnya pembayaran 

gaji pegawai yang fiktif, jumlah jam kerja yang tidak benar, dan pembayaran gaji 

melebihi dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. 

Menurut Winarni (2008) definisi dari gaji adalah sebagai berikut :  

“Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, 
pengawas-pengawas, pegawai tata usaha dan pegawai-pegawai kantor 
serta para manajer lainnya dan biasanya gaji dibayarkan bulanan”. 
 
Peranan audit internal terhadap pelaksanaan kebijakan penggajian sangat 

erat kaitannya dengan efektifitas pengendalian intern. Hal ini disebabkan audit 

internal merupakan unsur dari pengendalian intern yang berguna sebagai alat 

untuk mendeteksi kesalahan data dan penggelapan yang berkaitan dengan biaya 

gaji. Bagian audit internal bertanggung jawab melakukan penelaahan dan 

pengukuran yang sistematis sehingga biaya gaji yang dikeluarkan dapat 

dikendalikan secara efektif.   



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka penulis menyimpulkan 

hipotesis bahwa : “Audit internal yang dilaksanakan dengan memadai berperan 

dalam menunjang efektivitas penggajian”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan hal yang sebenarnya 

berdasarkan apa yang tampak dan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

menyajikan data disertai analisis yang dapat memperjelas gambaran tentang objek 

yang diteliti. 

Teknik pengambilan data dan informasi yang dilakukan penulis dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi 

perusahaan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi 

Dengan mengadakan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti. 

b. Wawancara (Interview) 

Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei  yang  dapat  

dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan 

dan karyawan perusahaan yang bersangkutan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan bidang yang diteliti dalam perusahaan ini. 



c. Kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan serangkaian 

pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden, pertanyaan dalam 

kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang pendapat dan sikap 

responden tentang hal-hal yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian dengan cara membaca, mempelajari, buku-buku referensi, 

catatan - catatan kuliah, artikel-artikel dalam majalah dan sumber-sumber 

lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

Penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis sebagai : 

a. Bahan panduan untuk melakukan penelitian di lapangan. 

b. Dasar perbandingan praktik di lapangan. 

c. Pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembahasan 

masalah 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian atas studi 

kasus yang ada pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Jl. 

Asia Afrika No. 63 Bandung. Sedangkan penelitian ini dilakukan mulai dari 25 

Mei 2012 sampai dengan 30 Juli 2012.  

 

 

 


