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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Banyak perusahaan mengalami kemunduran dalam menjalankan bisnisnya 

karena perusahaan tersebut kurang memperhatikan kondisi sumber daya manusia 

yang dimiliki. Perusahaan harus mampu mengelola dan memberdayakan sumber 

daya manusia dimana didalamnya terdapat banyak individu yang memiliki sifat dan 

kepribadian berbeda dan menuangkannya ke dalam bentuk penyatuan pandangan 

yang sama dalam upaya mencapai tujuan bersama (Santoso, 2011). 

Semakin populernya interaksi konsumen dan perusahaan di media sosial 

ketimbang call center menyebabkan bisnis call center mengalami titik lesu. Adanya 

media sosial telah menyingkirkan call center dalam persoalan layanan kepada 

perusahaan. Setidaknya ada penurunan permintaan 10% untuk layanan melalui call 

center, dikutip dari tribunnews.com (04/10/2015). 

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai nilai, kepercayaan dan asumsi 

tersembunyi yang harus dimiliki setiap anggota organisasi. Sebagai nilai dasar yang 

harus dibagikan sebagai dasar komunikasi dan pemahaman persepsi, dampak 

budaya organisasi memiliki dua fungsi utama : integrasi internal dan koordinasi. 

Budaya organisasi dapat menstimulasi budaya inovatif kepada setiap anggotanya 

karena budaya organisasi dapat memimpin mereka untuk menerima inovasi sebagai 

nilai dasar organisasi dan membuat mereka berkomitmen terhadap organisasi 

(Valencia, 2015). 
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Budaya organisasi merepresentasikan sesuatu yang aktif, hidup, menjadi 

kunci bagi setiap anggota organisasi seperti para eksekutif yang memberikan nilai 

arti. Nilai budaya yang dibentuk oleh pendiri organisasi sebagai komponen yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, dan kebiasaan dalam 

organisasi. Para pemimpin organisasi adalah role model dalam membentuk dan 

mengontrol budaya organisasi (Schein dalam Aktas, 2011). 

Budaya perusahaan merupakan acuan baku yang secara sistematis disusun 

oleh organisasi/perusahaan untuk menuntun para anggotanya agar memiliki 

pandangan yang sama dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Santoso, 2011). 

Jika sebuah organisasi memiliki budaya yang kuat, para karyawan akan 

memberikan kesetiaan yang lebih besar ketimbang para karyawan dalam organisasi 

yang memiliki budaya lemah. Budaya organisasi yang kuat cenderung 

memperlihatkan hubungan dengan kinerja organisasi yang baik (Robbins & 

Coulter, 2016). Sebagai faktor internal organisasi, disamping didukung oleh sumber 

daya yang diperlukan untuk mewujudkan kinerja organisasi, maka yang sangat 

besar peranannya adalah budaya organisasi yang dianut segenap sumber daya 

manusia dalam organisasi (Wibowo, 2016). 

Globalisasi membawa liberalisasi pada segala bidang, termasuk ekonomi 

sehingga memicu profesi internal audit untuk lebih responsif terhadap kebutuhan 

manajemen. Internal audit harus siap menghadapi lingkungan yang baru untuk 

menghadapi tantangan yang lebih berat sehingga adaptasi yang inovatif perlu 

dilakukan terhadap kultur, struktur dan sistem (Hery, 2013).  
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Lingkungan internal atau budaya perusahaan memengaruhi cara organisasi 

menetapkan strategi dan tujuannya, lingkungan internal yang lemah atau tidak 

efisien seringkali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian 

risiko (Romney & Steinbart, 2013). Pengendalian intern merupakan suatu proses 

dari aktivitas operasional organisasi dan bagian integral dari proses manajemen 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Konsep dasar dari 

pengendalian intern meliputi : (1) berbagai kegiatan (process); (2) dipengaruhi oleh 

manusia (affected by people); dan (3) diharapkan dapat mencapai tujuan 

(objectives) (Arens, et.al., dalam Susiani & Edison 2017:662).  

Internal audit dapat mempercepat terwujudnya budaya  self assessment  

melalui sosialisasi terhadap prinsip-prinsip administrasi dan pengendalian yang 

baik, termasuk bila memungkinkan prinsip-prinsip itu dapat masuk ke dalam 

tatanan shared value/corporate value perusahaan (Kumaat, 2016). 

Kualitas jasa auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

intern. Semakin berpengalaman atau berkompeten seorang internal auditor maka 

semakin mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang 

semakin kompleks, termasuk dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap penerapan struktur pengendalian intern. Sehingga dapat digambarkan 

bahwa kualitas audit internal berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

internal dan menjadi topik menarik untuk diteliti (Putra, Sujana & Darmawan dalam 

Susiani & Edison, 2017:663). 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang hasilnya akan 

dituangkan dalam skripsi berjudul: “PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP 

BUDAYA ORGANISASI” (STUDI KASUS PT. INFOMEDIA NUSANTARA 

BANDUNG)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitan, masalah dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah pelaksanaan audit internal di PT. Infomedia Nusantara Bandung 

sudah memadai. 

2. Bagaimana budaya organisasi di PT. Infomedia Nusantara Bandung 

dilaksanakan. 

3. Bagaimana peran audit internal terhadap pelaksanaan budaya organisasi di 

PT. Infomedia Nusantara Bandung. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan audit internal di PT. Infomedia Nusantara Bandung.  

2. Mengetahui bagaimana budaya organisasi di PT. Infomedia Nusantara 

Bandung dilaksanakan. 

3. Mengetahui bagaimana peran audit internal terhadap budaya organisasi di PT. 

Infomedia Nusantara Bandung. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Penulis menyadari keterbatasan penulisan penelitian, namun penulis berharap 

penelitian ini dapat bermanfaat: 

1. Bagi Penulis 

Menambah pemahaman mengenai audit internal, budaya organisasi dan 

tata kelola organisasi yang menunjang ilmu audit internal dan manajemen. 

Memberikan gambaran nyata mengenai praktik audit internal salah satu 

layanan call center yang dikelola oleh PT. Infomedia Nusantara Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan 

terhadap pengembangan budaya organisasi dan pelaksanaan audit internal 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.  

3. Bagi Masyarakat Umum dan Akademik 

Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Infomedia Nusantara, Jl. Buah Batu No.91 

Bandung terhitung 1 Agustus 2018 sampai dengan 21 September 2018. 

  

 

  

 


