
ABSTRAK 

 

Setiap perusahaan baik dagang, jasa maupun industri harus memiliki 
sistem audit internal yang andal dalam pengelolaan kegiatan operasional 
perusahaannya sehingga hasil dari kegiatan tersebut akan berhasil guna dan 
berdaya guna. Untuk itu sangat diperlukan adanya auditor internal atau bagian 
atau orang uang melakukan audit internal dalam perusahaan. Fungsi bagian audit 
ini merupakan upaya tindakan pencegahaan, penemuan penyimpangan-
penyimpangan melalui pembinaan dan pemantauan internal control secara 
berkesinambungan. 

Pada PT Telkomsel Cabang Bandung auditor internal menilai apakah 
sistem audit internal yang telah ditetapkan manajemen berjalan dengan baik dan 
efisien, apakah laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha 
yang akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai 
dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit internal memberikan 
informasi yang tepat dan objektif untuk membantu manajemen dalam mengambil 
keputusan sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajemen dan mengurangi 
kemungkinan yang dapat merugikan perusahaan. 

Seandainya auditor internal tidak dilaksanakan, maka informasi mengenai 
pelaksanaan operasi perusahaan dalam menunjang kinerja manajer tidak akan 
tercapai. Oleh karena itu peran dari auditor internal sangat berpengaruh pada 
kinerja manajer itu sendiri. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan 
untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 
secara terperinci untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan 
masa yang akan datang yang dilakukan PT Telkomsel Cabang Bandung. 

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan 
bahwa Peran Auditor Internal pada PT. Telkomsel Cabang Bandung sudah efektif. 
Hal ini terbukti dari Variabel Independen dengan persentase sebesar 87,50%. Dan 
Variabel Dependen dengan persentase 84,00%, berarti Auditor Internal 
dinyatakan sangat berperan dalam menunjang kinerja manajer. Selanjutnya 
hipotesis yang menyatakan “Peran Auditor Internal yang memadai berperan dalam 
menunjang kinerja manajer” dapat diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pihak PT 
Telkomsel Cabang Bandung sebaiknya membentuk staf auditor internal khusus 
yang berkompeten agar dapat menunjang suatu kinerja manajer yang efektif. 

 

 

 

 

 

 


