
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap badan usaha dituntut memiliki kinerja yang baik. Hal ini dapat dicapai 

dengan mengelola segala kegiatannya dengan efektif dan efisien, selain itu badan 

usaha dituntut pula memiliki sistem dan sumber daya manusia yang handal dan 

memiliki nilai tambah bagi badan usahanya. 

Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan. Dapat dikatakan maju mundurnya suatu perusahaan atau organisasi 

terletak pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Berdasarkan fakta ini, upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki nilai 

tambah, akan menghasilkan  suatu sistem yang handal bagi perusahaan. Tentunya 

penerapan sistem oleh sumber daya manusia yang handal dapat meningkatkan 

kualitas produk yang dihasilkan dari masing-masing bagian dalam perusahaan. 

Tuntutan atas sistem dan sumber daya manusia yang handal dan memiliki nilai 

tambah terjadi pula pada bidang auditor internal. Tuntutan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja dan produk yang dihasilkan oleh auditor internal. 

Auditor internal adalah suatu fungsi dalam perusahaan yang melakukan 

penilaian secara independen dengan tujuan untuk mengevaluasi keseluruhan 

aktivitas organisasi yang dinaunginya. Auditor internal membantu manajemen 

dalam menilai kinerjanya dan memberikan rekomendasi dalam proses 

pengambilan keputusan. 



 

 

Pada saat ini, auditor internal dituntut untuk bekerja sama secara profesional. 

Profesionalisme dapat dimiliki dengan adanya suatu independensi. Untuk 

menunjang independensi auditor internal, maka keberadaan departemen atau 

bagian internal audit yang berdiri sendiri merupakan hal penting. 

    Auditor internal berbeda dengan auditor eksternal atau akuntan publik. Hal 

ini berkaitan dengan klien yang dihadapi oleh masing-masing auditor tersebut. 

Akuntan publik yang profesional dapat menarik diri dari suatu perjanjian ketika 

merasa ragu akan integritas dan independensi terhadap manajemen. Namun 

auditor internal yang profesional menghadapi berbagai dilema dan kasus yang 

rumit karena audit internal memiliki hanya satu klien yakni manajemen dari 

perusahaan yang dinaunginya, sehingga tidak salah  apabila auditor internal 

dikatakan merupakan suatu profesi yang unik. 

Dalam mencapai profesionalisme, auditor internal harus memenuhi spesifikasi 

dan kualifikasi yang menjadi tolok ukur dari profesi tersebut. Auditor internal 

yang memenuhi spesifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan akan 

mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu pengakuan atas 

kemampuan yang dimilikinya. 

Sertifikasi auditor internal dapat diperoleh setelah auditor internal melalui 

rangkaian pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan 

profesionalisme auditor internal. Di Amerika auditor internal yang telah menjalani 

pendidikan tersebur mendapatkan gelar Certified Internal Auditor (CIA), 

sedangkan di Indonesia adalah Qualified Internal Audit (QIA). 



 

 

Proses untuk memperoleh sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) ini 

berbeda dengan proses memperoleh sertifikasi akuntan publik. Auditor Internal 

harus melalui beberapa tahap pendidikan dan lulus dalam serangkaian ujian. Hal 

ini perlu dilakukan melihat latar belakang pendidikan dan pengetahuan dari 

auditor internal ini beragam. 

Pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi Qualified Internal Audit 

dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). YPIA didirikan 

oleh Forum Komunikasi Satuan Pengurus Intern BUMN dan BUMD pada tanggal 

17 April 1995 dengan akta notaris Ny.Ratna Komala Komar, SH Nomor 122. 

YPIA menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal di 

Indonesia dengan mengacu dan menggunakan model dari Insistute of Internal 

Auditor (IIA) yang berpusat di Florida, AS. 

Qualified Internal Auditor adalah gelar sertifikasi dalam bidang internal 

auditing yang merupakan simbol profesionalisme dari individu yang menyandang 

gelar tersebut. Gelar QIA merupakan pengakuan bahwa penyandang gelar tersebut 

telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sejajar dengan kualifikasi 

auditor internal tingkat Internasional. 

Qualified Internal Auditor diberikan oleh suatu dewan sertifikasi yang terdiri 

dari pakar maupun praktisi senior dalam bidang internal auditing. Sampai tanggal 

24 April 2002 telah diberikan sertifikasi QIA sebanyak 1209 orang auditor 

internal yang berasal dari perusahaan negara, daerah dan swasta. 



 

 

Dalam rangka mencetak QIA sebagai auditor internal unggulan dengan 

kualifikasi tingkat dunia, YPIA menggunakan model dari The Institute of Internal 

Auditor (IIA) untuk mengembangkan desain pendidikannya. 

Gelar QIA diberikan kepada para kandidat yang telah lulus sekitar 20 jenis 

ujian yang diselenggarakan dalam lima jenjang pendidikan di YPIA. Auditor 

internal yang telah memperoleh sertifikasi QIA diharapkan akan memiliki kualitas 

yang lebih baik dari auditor yang belum bersertifikasi. Pendidikan dalam 

memperoleh sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para 

auditor internal akan peran dan tanggung jawab dari profesi tersebut. 

Auditor internal sering dikatakan merupakan mata telinga dari pimpinan unit 

dimana auditor internal tersebut berada. Untuk itu auditor internal perlu 

meningkatkan kualitas kerjanya agar dapat menghasilkan informasi pengawasan 

yang berguna untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya risiko manajemen dan 

risiko bisnis. 

Telah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapat perilaku yang kurang 

terpuji di lingkungan badan usaha pemerintah. Kenyataan ini sebenarnya 

memberikan tantangan dan tanggung jawab besar bagi auditor internal BUMN 

khususnya auditor internal bersertifikasi QIA. Auditor internal memiliki posisi 

yang sangat strategis untuk membantu pemerintahan yang bersih dan sekaligus 

mendorong peningkatan pelayanan terhadap publik. 

Dalam mewujudkan hal tersebut maka peran auditor internal yang profesional 

sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, auditor 

internal perlu memenuhi kriteria-kriteria, yaitu pelayanan kepada masyarakat, 



 

 

pelatihan khusus yang lama bagi peserta, memegang teguh kode etik, merupakan 

anggota asosiasi, menerbitkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan, mengikuti ujian-ujian dan memiliki lisensi dari 

Dewan Sertifikasi Nasional. Permasalahan ini mendorong penulis melakukan 

penelitian mengenai auditor internal bersertifikasi QIA pada BUMN di Bandung. 

Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada : 

1) Gil Courtemanche (1997:185) dalam “The New Internal Auditing”, alih 

bahasa “Pandangan Baru Internal Auditing”, dimana disebutkan bahwa 

auditor internal seringkali mengalami kesulitan dalam menuliskan laporan 

audit. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, auditor internal 

mengadakan program pelatihan dan seminar, serta memberikan 

kesempatan kepada auditor internal untuk mengikuti berbagai kursus 

formal. Ini merupakan persoalan profesionalisme, dan seseorang yang 

sungguh-sungguh profesional akan selalu berusaha mencapai hasil terbaik 

dalam segala hal yang ia kerjakan (1997:187). 

2) Kalbers & Forgaty (1995) dalam Mid American Journal of Business 

melakukan penelitian dengan judul “Profesionalism and Internal Auditor : 

A Profile”. Penelitian ini dilakukan kepada 498 auditor internal pada 

tigabelas organisasi di AS. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 

seputar organisasi-organisasi di IIA atau anggota-anggota profesional 

lainnya untuk menjamin sampel secara keseluruhan auditor internal, tidak 

hanya pada yang bersertifikasi secara profesional atau keanggotaan saja. 

Tipe-tipe organisasi yang diteliti termasuk manufaktur (lima); bank (tiga); 



 

 

listrik, telepon dan air (dua); perminyakan; asuransi; dan pemerintah. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah internal auditor menginginkan 

penghargaan secara luas akan kebutuhan pemahaman atas profesionalisme. 

Penelitian ini mengungkapkan respon yang antusias akan kriteria ideal dan 

perilaku profesional atas auditor internal. Peneliti mengatakan bahwa bagi 

Auditor internal senior, Direktur Auditor  Internal dan auditor-auditor 

internal lainnya diharuskan mengikuti CIA untuk memperoleh status 

profesionalisme dalam pengambilan keputusan. 

3) Veni Virdani M (1999) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Sertifikasi Qualified Internal Auditor Dengan Etos Kerja Auditor 

Internal”. Penelitian ini dilakukan pada 20 auditor internal bersertifikasi 

Qualified Internal Auditor yang bekerja pada BUMN – BUMN di 

Bandung dengan metode Split Half dengan formula Cronbach Alpha. 

Dalam penelitian ini didapat bahwa internal auditor yang bersertifikasi 

Qualified Internal Auditor berhubungan positif dengan etos kerja auditor 

internal. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya 

oleh Martifia Fradevita (1998) dengan judul “Analisis Perbandingan 

Kualitas Pencegahan dan Pendeteksiaan Kecurangan Karyawan oleh 

Auditor Bersertifikasi Qualified Internal Auditor dan Non Internal 

Auditor”. Penelitian oleh Martifia Fradevita dilakukan pada 16 perusahaan 

dengan menggunakan metode Wilcoxon Mann Withney dengan hasil 

terdapat perbedaan signifikan antara kualitas auditor internal Bersertifikasi 



 

 

Qualified Internal Auditor dengan Auditor Internal Non Qualified Internal 

Auditor. 

Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai kompetensi auditor internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor 

dengan variabel dan pendekatan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis 

bermaksud menilai sejauh mana kompetensi auditor Bersertifikasi Qualified 

Internal Auditor memiliki hubungan dengan kualitas laporan audit internal. 

Seorang auditor internal yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan untuk 

mendapatkan sertifikasi diharapkan akan memiliki kinerja yang baik dan 

menghasilkan laporan audit internal yang berkualitas, sehingga auditor internal 

bersertifikasi yang profesional dapat melakukan fungsinya dengan efisien dan 

efektif. 

Beranjak pada uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Hubungan Kompetensi Auditor Internal 

Bersertifikasi Qualified Internal Auditor dengan Kualitas Laporan Audit 

Internal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

“Apakah kompetensi auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor 

memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan audit internal”. 

 



 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka maksud dari penelitian adalah meneliti seberapa jauh hubungan kompetensi  

auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor dengan kualitas laporan 

audit internal. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

membuktikan apakah kompetensi auditor internal bersertifikasi QIA mempunyai 

hubungan positif dengan kualitas laporan audit internal. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dengan penelitian mengenai hubungan sertifikasi QIA dengan 

profesionalisme auditor internal bersertifikasi QIA maka diharapkan penelitian ini 

akan berguna bagi: 

1. Penulis 

Penelitian yang penulis lakukan dapat menambah wawasan dan  memberikan 

pemahaman keilmuan yang mendalam mengenai profesi audit internal. 

2. Auditor Internal dan Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dan salah satu dasar 

pertimbangan bagi manajemen puncak, komite audit, dan audit internal itu 

sendiri dalam meningkatkan kinerja auditor internal yang diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas laporan audit internal. 

 

 



 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi 

pengkajian lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang 

penulis teliti. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen membutuhkan 

adanya fungsi audit internal. Audit internal akan melakukan kegiatan pemeriksaan 

dan penilaian mengenai kebutuhan aktivitas unit-unit dalam organisasi. Definisi 

internal auditing dikemukakan oleh Brink dan Witt dalam bukunya berjudul 

“Modern Internal Auditing” adalah sebagai berikut: 

“Internal Auditing is an independent appraisal function established 

within an organization to examine and evaluate its activities s a service 
to the organization.” (1982:3) 

 

Redefinisi internal auditing yang telah ditetapkan oleh IIA’S Board of 

Directors pada bulan Juni 1996 dalam makalah seminar “Laporan Audit Internal 

Wajib Ditandatangani Auditor Bersertifikat” dengan pembicara Hiro Tugiman 

adalah: 

“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, discipline approach to evaluate 

and improve the effectiveness of risk management, control and 
governance process” (2002:10) 

 

 

 



 

 

Bekerja secara profesional merupakan tuntutan dalam setiap pekerjaan. Tidak 

kecuali terhadap auditor internal. Seringkali terdengar keluhan bahwa auditor 

internal kurang profesional. Namun, banyak yang belum mengetahui apa 

sebenarnya profesional itu dan bagaimana untuk mencapai profesionalisme 

tersebut. 

Sifat-sifat profesional adalah kondisi-kondisi kesempurnaan teknik yang 

dimiliki seseorang melalui latihan dan belajar selama berbulan-bulan yang 

berguna untuk mengembangkan teknik tersebut, dan keinginan adalah mencapai 

kesempurnaan dan keunggulan di bandingkan dengan rekan sejawatnya   (menuju 

profesionalisme auditor internal), sedangkan  Standar Profesional Audit Internal 

(1997:108), profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya. 

Pengembangan standar yang diciptakan oleh Wilensky dan Sawyer (menuju 

profesionalisme auditor internal)  dalam makalah permasalahan auditor internal di 

Indonesia (Hiro Tugiman, 1997:38) merupakan suatu kriteria dari organisasi  

profesi yang dikatakan profesional, yakni pelayanan kepada masyarakat, pelatihan 

khusus yang lama bagi peserta, memegang teguh kode etik, anggota asosiasi dan 

hadir dalam setiap pertemuan, menerbitkan jurnal-jurnal yang berhubungan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mengikuti ujian, memiliki lisensi dari 

Dewan Sertifikasi Nasional. 

Pentingnya sertifikasi QIA dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik seksi 300 tentang Standar Pekerjaan Lapangan, secara khusus di 

ketengahkan pada seksi 322 (PSA nomor 33) yang mengatur tentang 



 

 

Pertimbangan Auditor atas Fungsi Audit Intern dalam Audit Laporan Keuangan 

pada paragraf 9 (Kompetensi Auditor Intern ), yaitu : 

“ Pada waktu menentukan kompetensi auditor intern, auditor harus 

memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun 

sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini : 

a. Tingkat pendidikan, dalam pengalaman profesional auditor intern. 

b. Ijasah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan. 

c. Kebijakan, program, dan prosedur audit. 

d. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern 

e. Supervise dan review terhadap aktivitas auditor intern. 

f. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi 
g. Penilaian atas kinerja auditor internal.” (2001). 

 
Serifikasi QIA merupakan sertifikasi untuk auditor internal di Indonesia 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Para pemegang QIA, seperti halnya 

pemegang gelar/ sertifikasi Internasional (Cerification in Control Self Assesment, 

Certified Information System Auditor) dan sertifikasi lain yang diberikan oleh 

institusi Certified Internal Auditor. 

Audit akan berhasil apabila auditor internal memiliki kemampuan profesional 

dalam melaksanakan audit, yaitu dapat menilai semua kegiatan perusahaan guna 

membantu manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan 

profesional auditor internal tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup tetapi 

harus didukung dengan kesesuaian sikap yang positif dengan standar yang 

ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dalam Standar Profesional Audit Internal disebutkan ciri-ciri kemampuan 

profesional auditor internal, yaitu 1). Ketaatan pada kode etik, 2). Pengetahuan 

dan kecakapan, 3). Hubungan antar manusia dan komunikasi, 4). Pendidikan 

berkelanjutan, dan 5). Ketelitian profesional. Apabila kelima syarat tersebut 



 

 

dipenuhi maka kemampuan profesional akan semakin tinggi. Hal ini akan 

memberikan kontribusi yang besar bagi manajemen dalam pengendalian intern. 

Melaporkan hasil audit kepada manajemen merupakan bagian terpenting dan 

menantang bagi pekerjaan seorang auditor internal. Manajemen membelanjakan 

dana yang tidak sedikit untuk membiayai satuan audit internal. Laporan audit 

adalah satu-satunya balas jasa audit internal atas dana tersebut. Apabila auditor 

internal tidak dapat memberikan laporan audit internal yang berkualitas maka ia 

telah mengabaikan atau kurang memperhatikan alat yang paling berkuasa yaitu 

laporan audit internal. 

Definisi laporan audit internal menurut Courtemanche dalam buku berjudul 

“The New Internal Auditing” adalah: 

“An audit report can be defined simply as collection of audit findings. 

This may seem like a simplistic statement but it is, in fact, an extremely 
useful insight for any writer of audit reports.” ( 1986:237 ). 

 

Yayasan Pendidikan Internal Auditor (2000:1) mengatakan bahwa laporan 

audit internal merupakan satu-satunya produk audit internal, sehingga sering 

dikaitkan dengan kinerja, kompetensi, dan profesionalisme audit. Di mata auditor 

internal, laporan merupakan suatu gangguan, karena mengkonsumsi terlalu 

banyak waktu dari kelompok audit untuk menulisnya, mengedit, dan 

menerbitkannya. 

Pekerjaan audit internal adalah menghasilkan laporan yang berkualitas sebaik 

mungkin sambil mengendalikan biaya produksinya. Agar dapat mengatasi 

masalah tersebut, internal audit pun pada akhirnya mengadakan program 

pelatihan kursus, lokakarya, maupun pendidikan penulisan laporan. Yayasan 



 

 

Pendidikan Internal Auditor juga memberikan pelatihan ini dalam materi 

pendidikan Qualifed Internal Auditor pada tingkat lanjutan V untuk mengatasi 

masalah tersebut dan membekali auditor internal agar mampu menyusun laporan 

yang bermanfaat bagi satuan audit internal maupun manajemen. 

Kejelasan suatu laporan audit berawal dari pikiran penulisnya dan berakhir 

pada pikiran pembacanya. Tanggapan pembacalah yang pada akhirnya menjadi 

ukuran bagi kualitas sebuah laporan. Laporan audit internal bukan memberikan 

uraian tentang auditor internal, proses pemeriksaan atau konsep audit, melainkan 

menerangkan tentang dunia auditee. 

Auditee merupakan salah satu pihak yang melakukan penilaian terhadap suatu 

unit internal audit. Dalam Standar Profesi Audit Internal istilah “Pihak yang 

Diperiksa/Auditee” mencakup suatu unit atau kegiatan dalam organisasi yang 

diperiksa (1997:14). Dikatakan pula bahwa “Para manajemen mengandalkan 

pemeriksaan internal (internal auditing) sebagai alat penyaji hasil analisis yang 

objektif, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, saran, dan informasi 

dalam pengendalian serta pelaksanaan kegiatan organisasi.” (1997:13). 

Paradigma baru internal audit mengharuskan terjadinya perubahan pandangan 

keahlian auditor internal yang tidak hanya terbatas pada akuntansi dan keuangan 

yang sempurna tapi juga mulai menguasai manajemen secara umum. Hal ini 

membawa perubahan secara perlahan-lahan di Indonesia. Dalam beberapa 

departemen audit internal baik perusahaan negara, daerah, dan swasta meminta 

semua anggotanya memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor. 



 

 

Sertifikasi Qualified Internal Auditor merupakan elemen dan profesionalisme 

seorang auditor internal. Sertifikasi Qualified Internal Auditor akan meningkatkan 

profesionalismenya. Dalam hal ini kemampuan profesional merupakan kriteria 

untuk mengukur keberhasilan auditor internal untuk melaksanakan tanggung 

jawab audit. Semakin tinggi kemampuan profesional auditor internal akan 

semakin baik audit yang dilakukan, maka semakin berkualitas laporan audit 

internal yang dihasilkan. 

Berdasarkan hal ini, maka kompetensi audit internal Sertifikasi Qualified 

Internal Auditor sewajarnya memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan 

audit internal. Karena itulah hubungan kompetensi auditor internal bersertifikasi 

Qualified Internal Auditor dengan kualitas laporan audit internal perlu diteliti. 

Seluruh penjelasan tersebut memberikan suatu pemikiran yang dijadikan 

hubungan segi hipotesis yaitu: 

“Kompetensi Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor 

memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan audit internal.” 



 

 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti kasus kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Kompetensi Audit Internal 

bersertifikasi Qualified 

Internal Auditor 

berdasarkan kemampuan 

profesional. 

Kualitas laporan audit 

internal berdasarkan 

standar kualitas laporan 

audit internal. 

1. Ketaatan pada kode etik 

2. Pengetahuan dan 

kecakapan 

3. Hubungan antar manusia 

dan komunikasi 

4. Pendidikan berkelanjutan 

5. Ketelitian profesional 

1. Langsung 

2. Lugas 

3. Sesuai dengan kondisi 

4. Persuasif 

5. Konstruktif 

6. Orientasi pada hasil 

7. Menarik 

8. Tepat Waktu 



 

 

Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara rinci 

mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu, dengan cukup 

mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masalahnya. 

Data yang relevan yang telah terkumpul dengan lengkap akan diolah, 

dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik 

berdasarkan teori yang ada untuk menguji hipotesis.  

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jalan 

Sindangsirna No.4 Bandung. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan 

September sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


