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1.1 Latar Belakang 

Tata kelola perusahaan (good corporate governance) memiliki agenda yang 

lebih luas di masa yang akan datang. Tata kelola yang baik sudah mulai dijalankan di 

berbagai perusahaan, termasuk perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI), lembaga pemerintahan dan organisasi lainnya. Semenjak berbagai kasus yang 

melanda dan berkaitan erat dengan pengelolaan atau manajemen organisasi terutama 

organisasi bisnis, muncul kesadaran untuk berbenah dengan menerapkan suatu prinsip 

dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik.  

Fokus pada akuntabilitas perusahaan masih terkonsentrasi atau berorientasi 

pada para pemegang saham (stockholder). Praktik ini akhirnya memunculkan suatu 

dilema tersendiri karena sesuatu yang telah diraih oleh entitas bisnis sebagian 

dikembalikan ke para pemegang saham dan manajemen seperti pemberian dividen, 

bonus dan bentuk-bentuk kontra prestasi lainnya. Tentunya hal ini tidak harus terjadi, 

jika ada kesadaran bahwa kesinambungan hidup suatu usaha (going concern of entity) 

tidak hanya bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen dan peran 

serta pemegang saham.  

Kondisi tersebut tentunya perlu diubah dan pada saat ini telah terjadi 

pergeseran paradigma dari tata kelola perusahaan. Terdapat suatu agenda yang luas 

untuk tata kelola perusahaan yaitu tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan 

dan memperhatikan masalah Corporate Social Responsibity (CSR) dalam suatu 

konteks historis dan filosofi yang luas (Media Akuntansi, Juli 2005). 

Inisiatif kebijakan dan tata kelola suatu bisnis pada masa mendatang harus 

lebih memperhatikan kebutuhan dari para stakeholder. Pertanggungjawaban 

perusahaan difokuskan kembali pada isu-isu sosial (Social), etika (Ethical), dan 

lingkungan (Environment) atau SEE Issues. Pergeseran paradigma ini harus ditanggapi 

oleh internal auditor perusahaan dengan memainkan perannya baik dalam perusahaan 

dan masyarakat sekitarnya.  



Pengungkapan (disclosure) terhadap aspek sosial, ethical, environmental dan 

sustainability (SEES) sekarang ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada para stakeholder. Sustainability 

reporting sebagaimana yang direkomendasikan oleh Global Reporting Initiative (GRI) 

terfokus pada tiga aspek kinerja yaitu ekonomi (economic), lingkungan 

(environmental), dan sosial (sosial). Ketiga aspek ini dikenal dengan Triple Bottom 

Line. Bentuk pelaporan ini diharapkan mempunyai hubungan yang positif pada kinerja 

yaitu antara corporate sosial responsibility dan corporate financial performance 

(CFP) (Media Akuntansi, edisi 47/Tahun XII/Juli 2005).  

Di Indonesia, khususnya pada PT. INTI (Persero) upaya pelaksanaan tata 

kelola suatu bisnis yang lebih memperhatikan kebutuhan dari para stakeholder, 

dimana pertanggungjawaban perusahaan difokuskan pada isu-isu sosial (Social), etika 

(Ethical), dan lingkungan (Environment) atau SEE Issues, mulai ada. Hal ini terbukti 

dengan dilaksanakannya Corporate Social Responsibility (CSR) dengan bentuk suatu 

laporan Sustainability Reporting (SR). Sustainability Reporting sendiri adalah laporan 

yang memuat kinerja ekonomi, lingkungan dan tanggung jawab sosial korporat. 

Sustainability Reporting merupakan hal yang baru di Indonesia, untuk itu 

Sustainability Reporting perlu diperkenalkan kepada masyarakat dan dikembangkan 

dengan terus melakukan penelitian. 

Menurut Jan Hoesada (2007;3) Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA) berharap bahwa : 

1. Perusahaan mengukur emisi, mengukur biaya emisi dan eksternalisasi 
sosial sebagai basis perhitungan laba berkesinambungan (full cost-
sustainability-accounting). 

2. Profesi akuntan bekerjasama dengan sector perusahaan dan periset diluar 
akuntansi untuk membangun metodologi penilaian investasi yang lengkap 
dan handal. 

3. Profesi ikut membantu kalkulasi pengukuran biaya dan profisi biaya 
lingkungan yang paling layak sebagai basis perpajakan lingkungan. 

4. Mendorong sustainability reporting. 
5. Kerangka dasar laporan keuangan perlu ditinjau ulang untuk menjamin-

mengakomodasi laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. 
6. Edukasi tentang Sustainability reporting perlu digalakan. 
7. Pengembangan verifikasi (semacam audit) laporan dan kelestarian. 
8. Profesi akuntan harus bekerjasama dengan sertifikat kelembagaan 

lain,misalnya ISO 14000. 



9. Profesi management consultant mengembangkan jasa konsultasi bidang 
sosial & lingkungan, kelestarian dan reputisa/citra perusahaan, jasa 
manajemen untuk solusi masalah sosial/lingkungan, pemeliharaan 
kredibilitas perusahaan, jaminan/opini auditor independen atas hal itu.  

 

Peran profesi akuntan, termasuk auditor internal dalam membantu perusahaan 

menerapkan CSR adalah : 

a. Memecahkan masalah yang dihadapi industri. 
b. Membangun manajemen lingkungan dan syarat laporan lingkungan. 
c. Mendorong anggota profesi ikut serta dalam gerakan lingkungan. 
d. Pendidikan anggota masa depan berbasis lingkungan. 
 

Menurut Jim Key yang dikutip dari www.theiia.org (2008), internal auditor 

yang masuk ke dalam menambahkan nilai kepada gerakan CSR adalah melalui tata 

kelola dan manajemen risiko, harus memberikan jaminan yang wajar bahwa organisasi 

dapat memenuhi tujuan strategis. "CSR dan berkelanjutan adalah subset dari visi, nilai, 

dan strategi suatu perusahaan," jelasnya. "Oleh karena itu, kegiatan audit internal 

harus memberikan jaminan dan layanan konsultasi untuk manajemen dan para 

pengambil keputusan lainnya untuk menilai seberapa baik organisasi dalam mencapai 

tujuan CSR." 

Peran auditor internal yang berkualitas dan mempunyai kapasitas dalam posisi 

yang kuat untuk membantu mengidentifikasi isu-isu bahwa perusahaan mungkin tidak 

akan menangani secara memadai. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana peran 

internal auditor dalam penerapan Corporate Social Responsibity (CSR) pada 

perusahaan. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan BUMN (PT. INTI 

(Persero)). Data penelitian yang dipakai adalah data Sustainability Reporting (SR) 

yang berisi uraian tentang pengungkapan-pengungkapan terhadap aspek sosial 

(social), etika (ethical), lingkungan (environmental) dan sustainability (SEES), 

laporan audit independen pembahasan Corporate Social Responsibity (CSR), dan 

beberapa data penting lainnya tentang CSR dan SR dari internal auditor dan/atau 

komite audit. Dengan menggunakan data-data tersebut dianggap cukup representatif 

untuk menunjukkan peran internal auditor dalam penerapan Corporate Social 

Responsibity (CSR) pada Perusahaan BUMN.  

http://www.theiia.org/


Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul:  

“PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM PENERAPAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN”  (Studi Kasus 

Pada PT. INTI (Persero))  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi diri pada pembahasan mengenai :  

1. Apakah pelaksanaan audit internal atas Corporate Social Responsibity (CSR) 

telah cukup memadai. 

2. Sampai sejauh mana peranan internal auditor dalam penerapan Corporate Social 

Responsibity (CSR). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data-

data empirik untuk mengetahui sejauh mana peran internal auditor dalam membantu 

perusahaan untuk mewujudkan penerapan Corporate Social Responsibity (CSR) dan 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui memadai atau tidaknya pelaksanaan audit internal Corporate Social 

Responsibity (CSR) pada PT. INTI (Persero). 

2. Mengetahui peran internal auditor dalam penerapan Corporate Social 

Responsibity (CSR)  pada PT. INTI (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai peran internal auditor dalam penerapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan-perusahaan milik negara 

di Indonesia, khususnya PT. INTI (Persero). 

2. Bagi dunia penelitian dan akademis 

Dapat menambah literatur mengenai peran internal auditor dalam penerapan CSR 

pada perusahaan di Indonesia khususnya PT. INTI (Persero). Selain itu, penelitian 



ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai peran internal 

auditor dalam penerapan CSR pada masa yang akan datang. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan gambaran mengenai peran internal auditor dalam penerapan 

CSR pada perusahaan di Indonesia khususnya PT. INTI (Persero), sehingga 

masyarakat bisa tahu tentang bagaimana perusahaan BUMN memperhatikan 

masalah sosial dan lingkungan.  

4. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perusahaan dan masukan 

kepada pihak manajemen dan audit internal perusahaan untuk digunakan sebagai 

tinjauan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alat bantu dalam proses 

penerapan dari setiap kegiatan perusahaan yang telah dijalankan secara efisien 

dan efektif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal bagi 

perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Terjadinya peningkatan kesadaran nasional di Indonesia bahwa pembangunan 

ekonomi umumnya, perang terhadap kemiskinan khususnya, tidak terpisahkan dari isu 

lingkungan, bahwa banyak bentuk pembangunan ekonomi menggerus kualitas hidup 

nasional dan SDA dan bagai boomerang, degradasi lingkungan memukul balik 

pembangunan ekonomi. Daya dukung alam menurun, sementara itu jumlah penduduk 

Indonesia terus bertambah, maka muncullah gagasan ‘Sustainable Development”. 

Menurut IFAC (2006) yang dikutip oleh Jan Hoesada (2007;2), pengertian 

Sustainable development:   

“Sustainable development is a development which meets the needs of the 

present without compromising the ability of the future generations to meet 

their own needs.” 

 
“Sustainability adalah suatu konsepsi yang mendorong pertumbuhan jangka 
panjang berbagai bentuk modal keuangan, modal alam dan modal sosial yang 
tersedia bagi umat manusia. Inti Sustainability adalah capital maintenance.” 
 



“CSR adalah suatu konsepsi yang lebih terbatas dan lebih berjangka pendek 
untuk suatu isu atau aktivitas seperti kepatuhan hokum dan perbaikan 
ketenagakerjaan.” 

 
Corporate Social Responsibility menurut Post, et. al (2002;58), yaitu : 

“A corporate should be held accountable for any of its actions that affect 

people, their community, and their environment.” 

  

Philip Kotler – Kevin Lane Keller (2006;653) mengungkapkan mengenai 

Corporate Social Responsibility, sebagai berikut: 

“Pricing the level of socially responsible marketing calaas for a three pronged 

attack that relies on proper legal, ethical, and social responsibility behavior.” 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Corporate Social 

Responsibility adalah bagaimana suatu perusahaan dalam proses bisnisnya 

berkomitmen terhadap lingkungan sebagai kontribusi terhadap komunitas lokal dan 

masyarakat sosial dan lingkungan sekitar perusahaan.  

Menurut Jan Hoesada (2007;2) sasaran global perusahaan berbasis sustainable 

development adalah: 

1. Pertumbuhan kinerja ekonomi, kinerja sosial, kinerja lingkungan yang berulang 
dan tahan lama. 

2. Perubahan kualitas pertumbuhan lingkungan hidup. 
3. Menjaga kelestarian basis input (kelestarian sumber daya bahan baku dan sumber 

daya lainnya), pasar, dan pelanggan.  
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat. 
5. Pengembangan teknologi akrab lingkungan. 
6. Manajemen risiko, dengan perpaduan pengambilan keputusan lingkungan, sosial, 

dan ekonomi. 
 

Dikutip dari www.wikipedia-indonesia.com\csr.html (2008) untuk 

menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang baik maka 

perusahaan dapat membuat pelaporan atas dilaksanakannya beberapa standar CSR 

termasuk dalam hal: 

1. Akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai standar John 
Elkington yaitu laporan yang menggunakan dasar triple bottom line (3BL).  

2. Global Reporting Initiative, yang mungkin merupakan acuan laporan 
berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini.  

3. Verite, acuan pemantauan.  

http://www.wikipedia-indonesia.com/csr.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akuntabilitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=AA1000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Elkington&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Elkington&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Triple_bottom_line&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Reporting_Initiative&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Verite&action=edit&redlink=1


4. Laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000.  
5. Standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000.  

 
Merupakan kewajiban anggota direksi dan komisaris untuk menerapkan CSR 

tersebut, namun dalam mewujudkan itu semua manajemen tidak bisa lepas dari 

bantuan dan peran serta dari auditor internal untuk membantu mewujudkan 

terlaksananya CSR yang baik dan berkualitas pada perusahaan BUMN. Auditor 

internal berperan dalam hal meneliti dan mengevaluasi seberapa jauh kebijakan dan 

program kerja manajemen dalam keterlibatannya dalam keadaan lingkungan dan 

sosial. Auditor internal sebagai salah satu profesi yang menunjang penerapan CSR 

pada perusahaan. Tanpa peran auditor, dewan direksi dan/atau pimpinan tidak 

memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi terhadap 

keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan lingkungan, mengingat pengertian audit 

internal menurut Sawyer (2005:10) adalah: 

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 
dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 
dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan 
operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan 
telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan 
dan prosedur internal yang bisa diterima dan telah diikuti; (4) kriteria operasi 
yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara 
efisien dan ekonomis; (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-semua 
dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 
membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara 
efektif.”  
Adapun profesi yang dilakukan oleh seorang auditor internal menurut Sawyer 

(2005;8) yaitu: 

1. Merupakan karyawan perusahaan, atau bisa saja merupakan entitas independen. 
2. Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh 

perusahaan. 
3. Fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang 

dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. 
4. Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuk atau 

perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah. 
5. Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi 

kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen. 
6. Menelaah aktivitas secara terus-menerus. 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SA8000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_14000&action=edit&redlink=1


Menurut Sawyer (2005;10) katalog kriteria berikut sering digunakan untuk 

menilai kualitas professional suatu jabatan internal auditor: 

1. Pelayanan kepada publik. 
2. Pelatihan khusus berjangka panjang. 
3. Menaati kode etik. 
4. Menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan. 
5. Publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik. 
6. Menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat. 
7. Lisensi oleh negara atau sertifikat oleh dewan. 
 

Akan tetapi akhir-akhir ini terdapat sedikit perubahan. Beberapa organisasi 

audit internal mengharuskan semua anggota memiliki sertifikat atau bekerja untuk 

memperoleh sertifikat.  

Pada saat sekarang peran internal auditor tidak hanya sebagai pihak yang 

melakukan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif terhadap operasi dan kontrol 

yang berbeda-beda dalam organisasi saja, tetapi juga sebagai management consultant 

yang memberikan jasa konsultasi bidang sosial & lingkungan, kelestarian dan 

reputasi/citra perusahaan, jasa manajemen untuk solusi masalah sosial/lingkungan, 

pemeliharaan kredibilitas perusahaan, jaminan/opini auditor independen atas hal itu.     

The Institute of Internal Auditor pada tahun 2001  telah melakukan redefinisi 

terhadap internal auditing. Dimana disebutkan bahwa internal auditing adalah suatu 

aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi 

 (consulting activity) yang bernilai tambah (value added) dan meningkatkan operasi 

perusahaan. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai 

tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan 

mengevaluasi keefektifan manajemen risiko (risk management) melalui pengendalian 

(control) dan proses tata kelola yang baik (governance processes). 

Menurut Jan Hoesada (2007;3) Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA) berharap bahwa: 

1. Perusahaan mengukur emisi, mengukur biaya emisi dan eksternalisasi sosial 
sebagai basis perhitungan laba berkesinambungan (full cost-sustainability-
accounting). 

2. Profesi akuntan bekerja sama dengan sektor perusahaan dan periset di luar 
akuntansi untuk membangun metodologi penilaian investasi yang lengkap dan 
handal. 



3. Profesi ikut membantu kalkulasi pengukuran biaya dan provisi biaya lingkungan 
yang paling layak sebagai basis perpajakan lingkungan. 

4. Mendorong sustainability reporting. 
5. Kerangka dasar laporan keuangan perlu ditinjau ulang untuk menjamin-

mengakomodasi laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. 
6. Edukasi tentang Sustainability reporting perlu digalakkan. 
7. Pengembangan verifikasi (semacam audit) laporan dan kelestarian. 
8. Profesi akuntan harus bekerja sama dengan sertifikat kelembagaan lain, misalnya 

ISO 14000. 
9. Profesi management consultant mengembangkan jasa konsultasi bidang sosial & 

lingkungan, kelestarian dan reputasi/citra perusahaan, jasa manajemen untuk 
solusi masalah sosial/lingkungan, pemeliharaan kredibilitas perusahaan, 
jaminan/opini auditor independen atas hal itu.  

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Hardhina Rosmasita  Nrp: 

05312539 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sosial (social disclosure) dalam laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur Di Bursa Efek Jakarta (Studi kasus pada BEJ) tahun 

2007. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan : 

1. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajemen, leverage, ukuran 

perusahaan (Size), dan profitabilitas secara bersama-sama memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi pengungkapan sosial dalam laporan 

tahunan perusahaan Manufaktur.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen 

menunjukkan bahwa secara statistis mempengaruhi pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan 

Manufaktur.  

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, ukuran perusahaan (Size), 

profitabilitas secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan manufaktur.  

Perbedaan dengan penulis, tentang penelitian ini adalah : 

1. Pada objek studi kasus dan dikaitkan dengan peran internal auditor dalam 

penerapan CSR. 

2. Penerapan CSR pada perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi 

(PT. INTI (Persero)). 

3. Tahun Penelitian. 



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan suatu 

hipotesis sebagai berikut :”Internal auditor yang memadai dan memiliki kapasitas 

berperan penting dalam mewujudkan penerapan CSR yang baik dan berkualitas.”  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui 

pendekatan studi kasus. Menurut Moh. Nazir (1999;63) metode deskriptif yaitu: 

“Metode dalam meneliti sekelompok manuasi, suatu subjek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.” 

Dengan demikian tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-

fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan pendekatan studi kasus menurut Moh. Nazir (1999;63) adalah: 

“Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan 

pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan 

rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.”  

Dalam teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Yaitu penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis pada perusahaan BUMN 

mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data 

yang dibutuhkan dengan cara : 

a. Obsevarsi: yaitu metode pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung 

ke lapangan atas aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. 

b. Wawancara: Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis (pewawancara) dengan 

pihak perusahaan jasa (sebagai penjawab). 

c. Kuesioner: Proses memperoleh data dengan cara mengumpulkan data melalui 

daftar pertanyaan dan penyebaran angket kepada para responden. Dari 

jawaban tersebut diharapkan dapat diketahui reaksi dan pendapat mereka 



secara langsung sehingga dapat memudahkan penulis dalam menganalisis apa 

yang menjadi topik dalam penelitian ini. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research)  

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, catatan 

perkuliahan maupun sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

dalam penulisan skripsi, guna memperoleh data yang akan dijadikan landasan 

teori dalam penulisan skripsi ini. 

  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di 

PT. INTI (Persero), Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung, Jawa Barat penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 31 Januari 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


