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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Globalisasi membawa liberalisasi di segala bidang, termasuk liberalisasi 

ekonomi hendaknya semakin memacu kalangan bisnis dan pemerintah untuk 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada era globalisasi ini etika bisnis 

muncul sebagai salah satu faktor yang menarik untuk diperhatikan, untuk itu 

diperlukan upaya penegakan etika oleh banyak kalangan bisnis dan pemerintah. 

Sebagaimana profesi yang lain, profesi akuntan di Indonesia masuk dalam 

kategori negara yang sedang berkembang. Kita juga menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan kita, terutama yang 

menyangkut masih banyaknya terjadi kebocoran keuangan negara dan masih 

rendahnya mutu pelayanan publik. Sudah banyak kita mendengar kritisi dari 

berbagai lembaga baik itu nasional maupun internasional tentang kondisi 

governance di negara kita. Peringkat yang kita peroleh dari berbagai survei yang 

dilakukan oleh berbagai lembaga mendudukan Negara Indonesia dalam posisi 

dibawah tingkat keterbukaan, tingkat korupsi dan lain-lain. 

Auditor internal merupakan mata dan telinga dari pimpinan unit di mana 

auditor internal tersebut berada. Untuk itu, auditor internal perlu meningkatkan 

kualitas kerjanya agar dapat menghasilkan informasi audit yang berguna untuk 

mencegah dan mendeteksi terjadinya perbuatan yang tidak terpuji dilingkungan 

tempat dia bekerja. 

Dalam dunia akuntansi dan audit ada bagian yang disebut sebagai 

lingkungan pengendalian manajemen yaitu situasi dan kondisi yang 

mempengaruhi kuat lemah sistem pengendalian manajemen. Beberapa 

diantaranya adalah regulasi pemerintah, budaya masyarakat sekitar, praktik bisnis 

dan kondisi penegakan hukum. Dalam lingkungan pengendalian yang kondusif, 

mereka cenderung dapat menjaga diri dari perbuatan curang, menggelembungkan 

harga proyek, menyulap laba, menyuap mitra dan sebagainya. Dalam lingkungan 
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pengendalian yang buruk, pelaku bisnis punya peluang besar untuk mengeruk 

keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan 

oleh hukum apalagi oleh nilai-nilai etika. 

Etika merupakan nilai-nilai hidup dan norma-norma serta hukum yang 

mengatur tingkah laku manusia. Etika pada dasarnya berkaitan erat dengan moral 

yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan 

dan ketetapan baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan secara tertulis 

atau formal disebut sebagai kode etik. Selain kaidah etika, juga terdapat apa yang 

disebut dengan kaidah profesional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, auditor internal harus mentaati aturan etika 

dan menghayati serta mengamalkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya.  

Audit internal sebagai suatu elemen tersendiri tetap memiliki peluang 

untuk diperhatikan dengan luas sebagai suatu profesi yang dipelajari. Ketika 

auditor internal menjadi lebih diterima, mereka harus menghadapi risiko yang 

semakin besar, kemungkinan dituduh lalai dalam tindakan-tindakannya, kegagalan 

dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, atau toleransi terhadap sistem 

pengendalian yang tidak memadai. Auditor internal (yang mungkin dipandang 

oleh masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan tingkat 

risiko) termasuk sebagai salah seorang pembela dalam proses penuntutan terhadap 

organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang sesuai dengan standar 

profesionalisme yang tinggi. 

Hal yang perlu dilihat dalam profesionalisme adalah eksistensi dari dasar 

etika yang didefinisikan sebagai tingkah laku profesional. Selain itu adanya 

hubungan positif yang signifikan antara sikap taat pada aturan dengan komitmen 

profesional. Dengan komitmen profesional yang tinggi akan mengutamakan 

pentingnya taat pada aturan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menuangkannya dalam judul : 

“HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN ATURAN ETIKA DENGAN 

PENINGKATAN PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian terdahulu, maka permasalahan yang akan diangkat 

yaitu apakah terdapat hubungan positif antara penerapan aturan etika dengan 

peningkatan profesionalisme auditor internal. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sampai sejauh mana hubungan 

antara penerapan aturan etika dengan peningkatan profesionalisme auditor 

internal. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan penerapan 

aturan etika memiliki hubungan positif dengan peningkatan profesionalisme 

auditor internal. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi 

penulis sehingga dapat menerapkan segala teori yang telah dipelajari selama di 

bangku kuliah, terutama yang berkaitan dengan judul yang dipilih. Penelitian 

ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi Profesi Auditor Internal 

Sebagai masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, 

dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme 

auditor internal. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas pandangan 

mengenai aturan etika baik secara teori maupun praktik. Dan untuk menambah 

wawasan mengenai aturan yang berlaku dan pengetahuan terapan, serta 

memberikan informasi dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang 

ada hubungan dengan penulisan skripsi ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Audit internal berperan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen 

yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk 

membantu para angggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Auditor internal adalah profesi yang diikat oleh kode 

etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentan 

perilaku profesional. 

Secara umum bagi kehidupan profesi, kode etik profesi adalah serangkaian 

norma tertulis yang mengatur perilaku anggota profesi (akuntan, dokter, arsitek, 

dll) dan menetapkan prinsip-prinsip yang mendasar yang harus dipatuhi agar 

pelaksanaan kinerja profesionalnya dapat mencapai tujuan penugasan, kode etik 

terdiri dari prinsip-prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika 

profesional. 

Etika dalam bahasa latin “Ethica” berarti falsafah moral. Yang merupakan 

pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, sosial, serta 

agama. Sedangkan menurut Keraf (1997:10), etika secara harfiah berasal dari kata 

Yunani “Ethos” (jamaknya : ta etha) yang artinya sama persis dengan moralitas, 

yaitu adat kebiasaan yang baik, adat kebiasaan yang baik ini menjadi sistem nilai 

yang berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur tingkah laku yang baik dan 

buruk. Menurut Barney (1992) dalam Beekun (1997), menyatakan : 

“Ethics may be defined as the set of moral principles that distinguish what 

is right from what is wrong. It is a normative field because it prescribes 

what one should do or obtains from doing”. 
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Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan 

seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, 

baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh 

sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. 

Jadi etika profesional disarankan kepada nilai-nilai sosial yang lebih tinggi 

dan akan ditujukan kepada pembuktian untuk keuntungan kelompok profesional 

yang bersangkutan. Akuntan sebagai anggota masyarakat diikat oleh norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat, sebagai penganut agama maka diikat oleh 

ajaran yang diyakininya, demikian pula sebagai profesi maka diikat oleh kode 

etik, jadi aturan-aturan etika ini mengikat para anggotanya pada suatu bentuk 

disiplin untuk mengerjakan dan berbakti pada nilai-nilai yang diakuinya lebih 

tinggi. Dengan demikian aturan-aturan etika yang dimiliki tersebut akan menjadi 

salah satu dimensi bagi auditor untuk bersikap dan berperilaku etis. 

Ketentuan-ketentuan dalam kode etik meliputi prinsip-prinsip dasar yang 

ada dalam berbagai bidang praktik audit internal, di mana harus diikuti oleh para 

anggota Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) yang bertanggung jawab 

untuk mempunyai perilaku yang baik sehingga nama baik dan integritasnya tidak 

dipertanyakan. Dalam hal adanya keterbatasan kemampuan teknis, anggota harus 

berusaha sekerasnya untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam 

menerapkan standar audit internal untuk kepentingan perusahaan, organisasi dan 

masyarakat. 

Kode etik memberi batasan kriteria perilaku profesional dan 

mengharapkan para anggota PAII untuk memelihara standar kompetensi, 

moralitas dan kehormatan. Dalam kode etik ini diungkapkan bahwa etika 

merupakan pertimbangan penting dalam praktik audit internal modern dan 

mengharuskan para anggota PAII untuk bersikap jujur, objektif, dan loyal kepada 

pemberi tugas untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk tidak menerima 

imbalan atau hadiah untuk memperlakukan informasi yang diperoleh sebagai 

rahasia untuk mendukung pendapatnya dengan fakta-fakta untuk mengungkapkan 

semua fakta material yang diketahui dan untuk selalu mengembangkan 

keahliannya. 
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Adanya kasus-kasus sebagai akibat dari penyimpangan nilai-nilai etika 

menuntut auditor internal untuk lebih profesional. Ada banyak jenis kecurangan 

dan juga sebutan untuk kecurangan, kecurangan sering disebut sebagai korupsi, 

penggelapan, pencurian, dll. Karena kecurangan ini, audit internal harus jeli dan 

mempunyai pengalaman dan daya analisis yang tinggi sehingga kecurangan yang 

dilakukan dapat terdeteksi. Oleh karena itu, profesi ini adalah profesi yang sangat 

unik dan menantang. Untuk meningkatkan kualitas peran tersebut, audit internal 

memerlukan kemampuan profesional yaitu kemampuan individu dalam 

melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan 

bidang tugas audit internal dan berkaitan dengan kemampuan profesionalnya 

dalam bidang audit serta penugasan atas bidang operasional yang terkait dengan 

kegiatan perusahaan. 

Menurut Hiro Tugiman dalam buku Pandangan Baru Internal Auditing 

(2006;23&187) audit internal merupakan suatu profesi, yaitu :   

“Audit internal merupakan suatu profesi yang memiliki peranan tertentu 
yang menjunjung tinggi standar mutu pekerjaan dan menaati kode etik. 
Untuk menjadi audit internal yang profesional, seseorang harus memahami 
kumpulan pengetahuan yang berlaku umum dalam bidang audit internal 
yang dipandang penting sehingga ia dapat melaksanakan kegiatan dalam 
area yang cukup luas dengan hasil kerja memuaskan. Seseorang yang 
sungguh-sungguh profesional akan selalu berusaha mencapai hasil terbaik 
dalam segala hal yang ia kerjakan. Audit internal sebagai suatu profesi 
seharusnya bertindak sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal.” 
 

Profesi audit internal sangat dituntut akan kemampuannya memberikan 

jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diperintahkan oleh 

manajemen tertinggi organisasi. Peningkatan pengawasan internal di dalam suatu 

organisasi tentunya menurut ketersediaan audit internal yang baik, agar 

tercapainya suatu proses pengawasan internal yang baik pula. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

“Penerapan aturan etika memiliki hubungan positif dengan peningkatan 

profesionalisme auditor internal”. 
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Bagan 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Banyak terjadinya praktik korupsi yang merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan nilai-nilai etika. 

2. Sebagai akibat dari buruknya audit internal dan kurang baiknya sistem 

pengawasan. 

3. Auditor internal sebagai suatu profesi diikat oleh kode etik yang menjadi 

pedoman untuk berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku dan agar 

melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional. 

Penerapan aturan etika  

1. Kompetensi  

2. Integritas 

3. Objektivitas 

4. Independensi 

5. Kehati-hatian 

6. Kerahasiaan 

Profesionalisme auditor internal 

1. Pelayanan terhadap masyarakat 

2. Pelatihan jangka panjang 

3. Taat pada kode etik 

4. Anggota dari organisasi profesi  

5. Jurnal publikasi  

6. Pengembangan profesi berkelanjutan 

7. Ujian sertifikasi 

8. Standar profesi audit internal 

Hipotesis 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moh. Nazir dalam buku Metode 

Penelitian (2003;54) metode deskriptif adalah : 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

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 diselidiki. Studi kasus menurut 

Moh. Nazir (2003;57) adalah sebagai berikut :  

“Studi kasus atau penelitian kasus (case study) adalah penelitian tentang 

status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau 

khas dari keseluruhan personalitas” (Maxfield, 1930). 

 
Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail 

tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, 

ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah, dianalisis dan 

selanjutnya diproses lebih lanjut dengan berdasarkan pada teori yang dipelajari 

agar kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data primer artinya secara 

langsung melibatkan unsur-unsur didalam perusahaan sebagai objek penelitian 

melalui : 

a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berwenang 

untuk memberikan data dan keterangan. 
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b. Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penelitian 

dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

c. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati  

langsung objek yang diteliti dan mempelajari dokumen perusahaan. Objek 

yang diteliti adalah aktivitas perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu 

untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat dijadikan pedoman di dalam 

membandingkan antara teori yang didapat dengan praktek dengan cara 

membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan 

kuliah serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian      

Penelitian dilakukan pada PT. Pindad (Persero) unit Satuan Pengawasan 

Intern (SPI) yang berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 517 Bandung 40284. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2007 sampai dengan Juni 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


