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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi telah mendorong kompetisi 

yang semakin tajam di lingkungan bisnis. Setiap entitas bisnis dipacu untuk selalu 

melakukan inovasi agar tetap eksis dalam persaingan. Keadaan ini menuntut para 

pimpinan atau manajemen perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya selain itu badan usaha dituntut pula memiliki nilai tambah 

bagi badan usahanya. ( R. Ait dan Risa, 2013) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pelaku ekonomi 

dengan misi yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global 

dunia usaha yang semakin besar. BUMN harus peka terhadap setiap 

perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha, 

sehingga profesionalisme BUMN disegala bidang terus meningkat, baik dalam 

bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan 

pengawasan. Disamping itu BUMN bukan lagi anak emas perusahaan sehingga 

manajemen dituntut untuk lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan 

tugasnya. (Trimanto dan Lena, 2010) 

Kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal masih menjadi perhatian 

masyarakat. Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit yang tidak 

terdeteksi oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai auditor internal. Akan tetapi 
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ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini 

menunjukkan bahwa kualitas audit internal dari SPI masih relatif kurang baik. 

(Ida Rosnidah dkk.,2011) Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK pada 

BUMN semester I dan II tahun 2012 masih ditemukan 63 kasus yang merupakan 

temuan berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan 

kekurangan penerimaan senilai Rp. 2,58 triliun dan pada tahun 2013 semester I 

dan II terjadi peningkatan temuan kasus sebanyak 93 kasus senilai Rp 2,60 triliun. 

(BPK RI, 2012, 2013) 

Tahun 2010 kualitas audit yang masih belum baik terjadi pada salah satu 

BUMN. Peneliti Senior Direktorat Penelitian BUMN mengatakan dalam 

prakteknya yang terjadi pada PT. PINDAD (Persero) masih ada pegawai yang 

belum melaksanakan audit internal pada bagian operasional yang dilakukan untuk 

triwulan pertama pada tahun 2010 belum sesuai dengan kemampuan seorang 

auditor internal sehingga laporan audit yang dibuat oleh auditor internal yang 

dinilai belum tepat waktu dalam penyampaian laporan audit internal tersebut yang 

seharusnya dimulai pada 5 mei 2010 dan seharusnya selesai tanggal 28 mei 2010 

mundur hinga 31 juni 2010, dampak dari permasalahan tersebut adalah 

terhambatnya tujuan dari pelaksanaan audit internal dan keterlambatan tersebut 

menyebabkan pihak manajemen tidak akan memiliki pengetahuan lengkap atas 

kondisi yang terjadi di perusahaan dan akan memperlambat pengambilan 

keputusan atau memberikan rekomendasi untuk dilakukannya tindakan perbaikan 
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yang dibutuhkan atas masalah yang terjadi pada perusahaan. (Tribunnews.com, 

2010) 

Kasus yang dikutip dari wordpress mengenai rendahnya profesionalisme 

auditor internal yaitu PT Great River International Tbk, (GRIV) dan pihak-pihak 

yang terkait. Bapepam telah menemukan 2 temuan yaitu indikasi kuat telah terjadi 

pelanggaran Undang-undang Pasar Modal yang dilakukan oleh Manajemen dan 

auditor internal GRIV dimana salah satu temuan adalah Overstatement atas 

penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan keuangan GRIV per 31 

Desember 2003 (Fuad Rahmany, 2005). 

Bapepam mengatakan bahwa kasus GRIV tersebut telah menyangkut 

profesional seorang auditor, dimana auditor internal menyajikan laporan audit 

internal yang tidak dilengkapi bukti-bukti transaksi sehingga laporan audit 

internalnya tidak baik dan hal tersebut dianggap tidak jelas karena telah 

melakukan tindak kebohongan publik yang melanggar kode etik profesi, dimana 

auditor internal tidak melaporkan kondisi kecurangan laporan keuangan PT Great 

River International, Tbk secara jujur. (Fuad Rahmany, 2005) 

Tata kelola perusahaan dan sistem pemeriksaan internal yang buruk di 

perusahaan dan tanpa diikuti kewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya 

kepada publik untuk melakukan pengawasan, membuat kasus korupsi pada 

BUMN akan selalu ada. Pada artikel yang dikeluarkan oleh Indonesian 

Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi korupsi sekitar Rp 10,484 triliun di 

sejumlah BUMN selama tahun 2004-2006. Temuan ini berdasarkan 57 kasus yang 

sudah terungkap dengan indikasi merugikan negara. (www.antikorupsi.org) 

http://www.antikorupsi.org/
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Menurut De angelo (1981) kualitas audit merupakan probability bahwa 

auditor akan menemukan dan melaporkan penyimpangan dalam sistem akuntansi 

klien. Probabilitas auditor menemukan salah saji material tergantung pada kualitas 

pemahaman auditor (kompetensi) sementara melaporkan salah saji tergantung 

pada independensi auditor. 

Menurut Ratliff (2002:41) profesionalisme adalah status usaha dan 

kredibilitas. Pelaku ekonomi mengharapkan tingkat profesionalisme yang tinggi 

dari auditor internal. Harapan ini muncul dari apa yang menjadi tradisi 

keunggulan dalam profesi. Auditor internal dan manajer memiliki upaya yang 

signifikan untuk menetapkan dan mempertahankan standar yang tinggi untuk 

profesi dan untuk membentuk internal audit sebagai fungsi manajemen kunci 

dalam operasi sukses dari organisasi mereka. 

Auditor internal harus memiliki kualitas teknis dan profesi yang 

diperlukan unutk melaksanakan tugas pemeriksaan. Auditor internal diharuskan 

untuk memahami standar profesi secara keseluruhan secara mendalam. (Akmal, 

2007:53) Sejalan dengan teori tersebut dalam penelitiannya Singgih dan Icuk 

(2010) menyatakan bahwa due professional care berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Dea Arisanti dkk., (2012) menjelaskan bahwa  due profesional care 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh terhadap kualitas audit. Kondisi ini terjadi karena auditor 

mampu membuat team kerja yang solid dan memiliki mobilitas tinggi, sehingga 

kegiatan audit dapat dilakukan dengan lancar dan kecil kemungkinan untuk 

terjadinya kesalahan fatal yang disebabkan ketidakhati-hatian dalam mengaudit.  
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Berdasarkan fenomena tersebut diindikasi bahwa kualitas audit internal 

perusahaan masih belum baik. Kasus – kasus  tersebut dapat terhindar ketika 

kualitas audit internal meningkat, dan auditor memerlukan kemampuan 

profesional yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya yang berarti 

kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang tugas internal audit dan 

berkaitan dengan kemampuan profesional dalam bidang audit. 

Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumya dan untuk melihat 

sejauh mana pengaruh profesionalisme auditor internal guna menilai kualitas audit 

internal, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Pengaruh 

Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Internal (Studi 

Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII Persero)”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis mengidentifikasi 

masalah yang diteliti adalah : 

1. Bagaimana profesionalisme internal auditor pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII ( Persero ). 

2. Bagaimana kualitas audit internal pada PT. Perkebunan Nusantara VIII ( 

Persero ). 

3. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap 

kualitas audit internal  pada PT. Perkebunan Nusantara VIII ( Persero ). 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan mengenai profesionalisme auditor internal, sehingga dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas 

pelaksanaan pemeriksaan intern. 

 Sesuai dengan masalah – masalah yang diindentifikasikan, maka 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui profesionalisme auditor internal yang dilaksanakan 

oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII ( Persero ). 

2. Untuk mengetahui kualitas audit internal yang pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII ( Persero ). 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor 

internal terhadap kualitas audit internal pada PT. Perkebunan Nusantara 

VIII ( Persero ). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Kegunaan Operasional 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah 

khususnya kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang 

berkaitan dengan kualitas pemeriksaan internal dengan mengkaji 

bagaimana pegaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas 

audit internal. 
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2. Kegunaan Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu 

akuntansi, khususnya audit internal dengan mengkaji bagaimana pengaruh 

profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit internal. 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero), yang berlokasi di Jln. Sindangsirna No. 4 Bandung-

Jawa Barat 40153 . Waktu penelitian dilaksanakan pada 10 November 2014 

sampai dengan selesainya penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


