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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Profesionalisme Auditor Internal 

2.1.1 Pengertian Profesionalisme  

Pengertian profesionalisme menurut Arens et al., (2008:105) yaitu: 

“Profesionalisme means a responsibility for conduct that extands beyond 

statisfuing individual responsibillities and beyond the requirements of our 

society law and regulation”. 

Menurut Arens et al., (2008:105), profesionalisme merupakan tanggung 

jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri 

maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. 

Definisi Profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005:897) adalah: 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan 

ciri suatu profesi atau orang yang profesional”. 

Sedangkan definisi profesionalisme auditor internal menurut Ratliff 

(2002:41) adalah: 

“Profesionalism is any endeavor comotes status and credibility. The 

economic community has come to expect a high degree of profesonalism 

from internal auditor. The expectation arise from what is becoming 

tradition of excellence in the profession. Many internal auditor and their 

managers have significant efforts to set and maintain high standars for the 

profession and to establish internal auditing as a key management function 

in the succesful opearation of their organization”. 

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

kredibilitas. Pelaku ekonomi mengharapkan tingkat profesionalisme yang tinggi 
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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 membnetuk internal audit sebagai fungsi manajemen kunci 

dalam operasi sukses dari organisasi mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, profesionalisme auidtor internal merupakan 

suatu usaha dan kredibilitas yang harus dimiliki oleh auditor dalam mengerjakan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

2.1.2 Pengertian Auditor Internal 
 

Menurut Mulyadi (2010:29) auditor internal adalah: 

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik 

tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”. 

Sawyer (2005:7) menyatakan auditor internal sebagai berikut: 

“Auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam 

menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak 

sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan 

mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan 

efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang 

penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan 

dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha”. 

Sedangkan auditor internal menurut Abdul Halim (2003:11) adalah sebagai 

berikut: 

“Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka 

melakukan audit”. 

Internal auditor merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan  dan 

oleh karena itu berstatus sebagai pegawai perusahaan  tersebut. Tugas utamanya 
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ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat ia bekerja. Ruang 

lingkup pekerjaan auditor internal menurut International Professional Practices 

Framework (IPPF) dalam The Institute of Internal Auditors (2011:21) antara lain  

1. Harus mereview reliabilitas serta integritas informasi keuangan dan 

operasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengkalsifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut. 

2. Harus mereview sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketataan 

pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, dan kontak yang 

dapat berdampak signifikan terhadap oprasi dan laporan serta harus 

menentukan apakah perusahan mentaatinya. 

3. Harus mereview cara-cara penjagaan aktiva dan sesuai situasi menguji 

keberadaan aktiva tersebut. 

4. Harus menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya. 

5. Harus mereview operasi atau program untuk memastikan apakah 

hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sera 

apakah operasi atau program itu dilaksanakan seperti yang 

direncanakan. 

 

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme Auditor Internal 

Auditor internal harus memiliki kualitas teknis dan profesi yang diperlukan 

unutk melaksanakan tugas pemeriksaan. Auditor internal diharuskan unutk 

memahami standar profesi secara keseluruhan secara mendalam (Akmal, 

2007:53).  
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Kriteria Profesionalisme Auditor Intenal dalam SPAI menurut konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004:55), yaitu sebagai berikut: 

1. Indepedensi; internal audito harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. 

a. Status organisasi: harus memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan 

menyelesaikan tanggungjawab permeriksaan yang diberikan 

kepadanya. 

b. Objektivitas: internal auditor harus melaksanakan tugasnya yang 

objektif. 

2. Kemampuan profesional; internal auditor harus mencerminkan keahlian 

dan ketelitian profesional. 

a. Kesesuaian dengan standar profesi; internal auditor harus mematuhi 

standar profesional dalam melaksanakan pemeriksaan. 

b. Pengetahuan dan kecakapan: internal auditor harus memiliki dan 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting 

dalam melaksankan pemeriksaan. 

c. Hubungan antar manusia dan komunikasi: internal auditor harus 

memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan 

berkomunikasi secara efektif. 

d. Pendidikan berkelanjutan: internal auditor harus mengembangkan 

kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. 

e. Ketelitian profesional: internal auditor harrus bertindak dengan 

ketelitian profesional yang sepatutnya. 

3. Lingkup pekerjaan; harus meliputi pemgujian dan evaluasi terhadap 

kecukupan serta efektivitas sistem pegendalian internal yang dimiiliki 

organiasasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. 

a. Keandalan informasi: internal auditor harus memeriksa keandalan 

informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang 

dipergunakan unutk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan 

dan melaporkan informasi tersebut. 
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b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan perundang-

undangan: internal auditor harus memeriksa sistem yang telah 

ditetapkan untuk menyakinkan apakah telah sesuai dengan 

kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan yang memiliki akibat 

penting terhadap pekerjaan-pekerjaan, laporan-laporan serta 

melaporkan apakah organiasai telah melaporkan hal-hal tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta: internal auditor harus memeriksa alat 

atau cara yang digunakan unutk melindungi harta dan aktiva. Jika 

diperlukan  memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: internal auditor 

harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya 

yang ada. 

e. Pencapaian tujuan: internal auditor harus menilai pekerjaan, operasi 

dan program untuk menentukan apakah hasilnya telah dicapai sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

4. Pelaksanaa kegiatan audit; harus meliputi perencaan pemeriksaan, 

pegujian serta pengevaluasiaan informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti. 

a. Perencanaan pemeriksaan: internal auditor harus merencanakan setiap 

pemeriksaan yang dilakukan. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: internal auditor harus 

mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasi dan membuktikan 

kebeneran informasi yang mendukung hasil pemeriksaan. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan: internal auditor harus melaporkan 

hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang 

dilakukan. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: internal auditor harus terus 

melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-

temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut 

yang tepat. 
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5. Manajemen bagian audit internal; pimpinan audit internal harus 

mengelolal bagian audit internal secara tepat. 

a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab: pimpinan audit internal 

harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 

bagi bagian audit internal. 

b. Perencanaan: pimpinana audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian internal audit. 

c. Kebijaksanaan dan prosedur:  pimpinan audit internal harus membuat 

berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis  yang akan 

dipergunakan sebagai pedoman oleh staf internal audit. 

d. Manajemen personel: pimpinana audit internal harus menetapkan 

program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia 

pada bagian internal audit. 

e. Auditor eksternal: pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan 

usaha-usaha kegiatan audit internal dengan audit eksternal. 

f. Pengendalian mutu: pimpinan audit iternal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendlaian mutu dan jaminan kualitas untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan bagian internal audit. 

Kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang  auditor internal 

menuerut Sawyers (2005:10): 

1. Pelayanan kepada publik 

2. Pekatihan 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 sertifikasi oleh dewan 
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2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 
 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) pengertian pemeriksaan intern dijelaskan 

sebgai berikut: 

“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan”. 

Sementara itu, menurut Mulyadi (2010:211) definisi dari pemeriksaan intern 

yaitu: 

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat 

dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, 

keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka”. 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:9), definisi pemeriksaan itern 

adalah:  

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meingkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 

organisasi untuk mencapai tujuanya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance”.  

Definisi pemeriksaa intern menurut The Institute of Internal Auditors 

(2011:2) adalah: 

“Internal auditing is independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operations. It 

helps an organization accomplish its objectives by bringin a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance process”. 

Definisi pemeriksan intern yang telah disebutkan oleh IIA (2011:2)  dapat 

diartikan sebagai aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan 

konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi 
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organisasi. Aktifitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan 

membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan intern merupakan suatu kegiatan penilaian yang independen dan 

objektif, memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengedalian dan 

proses pengelolaan, untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi guna membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 
 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) tujuan pemeriksaan intern adalah sebagai 

berikut: 

“Tujuan dasar audit internal adalah untuk membantu para anggota 

organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan 

mengajukan saran-saran tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan 

pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”. 

Menurut Sukirno Agoes (2012:222), tujuan pemeriksaan intern adalah 

sebagai berikut: 

“Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu 

semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya dengaan memberikan analisa, penilaian, saran dan 

komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya”. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004:81) menyatakan 

bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 

Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan 

Dewan Pengawas Organisasi”. 
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Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pemeriksaan intern meliputi: 

1. Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggungjawabnya. 

2. Memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan 

perundang – undangan. 

3. Memberikan penilaian saran dan komentar mengenai kegiatan yang 

diperiksanya. 

4. Mencapai tujuan dengan cara etis. 

Definisi ruang lingkup pemeriksaan intern menurut Hiro Tugiman 

(2006:99), adalah sebagai berikut: 

“Menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian 

terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang 

dimiliki organisasi, serta kualitas dan tanggung jawab pelaksanaan yang 

diberikan”. 

Ruang lingkup pemeriksaan intern menurut International Professional 

Practices Framework (IPPF) dalam The Institute of Internal Auditors (2011:27) 

ruang lingkup audit internal yaitu: 

“The internal audit activity must evaluate and contribute to the 

improvement of governance, risk management, and control processes using 

a systematic and disciplined approach”. 

Maksud dari pengertian ruang lingkup audit internal menurut International 

Professional Practices Framework (IIPF) dalam The Institute of Internal Auditors 

(2011:27) di atas adalah audit internal harus mampu membantu organisasi 

mencapai tujuannya dengan memberikan suatu pendekatatan disiplin yang 

sistematis dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan 

proses pengelolaannya. 
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Beberapa definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan 

intern harus meliputi pengujian dan pengevalusian terhadap kemndekan dan 

efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja berkaitan 

dengan tanggung jawab anggota organisasi, yang mencakup: 

1. Keandalan dan kebutuhan informasi 

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan 

serta kontrak. 

3. Perlindungan terhadap harta benda. 

4. Penggunaan sumber daya secara secara ekonomis dan efisien. 

5. Peningkatan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses 

pengelolaan. 

6. Pencapaian tujuan perusahaan. 

2.2.3 Fungsi Audit Internal 
 

Fungsi pemeriksaan intern menurut The Institute of Internal Auditors pada 

International Profesional Practice Framework (IPPF, 2011:27) sebagai berikut: 

“The internal audit must evaluated and contibute to the improvement of 

governance, risk management, and control processes using a systematic and 

disciplined approach”. 

Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004:20) menyatakan bahwa fungsi pemeriksasan intern, yaitu: 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proes pengelolaan risiko, pengendalian da 

governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematik, tertaur, dan 

menyeluruh”. 
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Menurut Robert Tampubolon (2005:1) menyatakan bahwa fungsi audit 

internal, yaitu: 

“Fungsi audit internal lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, 

karena manajemen buruh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah 

ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pemeriksaan intern adalah mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap 

perbaikan tata kelola, peningkatan proses pengeloaan manajemen risiko dan 

proses pengendalian dengan pendekatan yang sistematis dan teratur, semua 

kebijakan tersebut tidak akan dilakasanakan secara menyimpang.  

2.2.4 Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanan pemeriksaan intern menurut Konsorsium Organisasi Profesi 

Audit Internal (2004:16) yaitu: 

“Dalam melaksanakan audit, auditor intenal harus mengindentifikasi 

informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumetasikan informasi 

yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan”. 

Menurut International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing (Standards) ( 2011:14-15) Standar Atribut 2300 tentang Pelaksanaan 

Penugasan, adalah sebagai berikut: 

“Dalam pelaksanaan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang 

memadai unutk mencapai tujuan penugasan. 

2310  Mengidentifikasi Informasi 
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Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai. 

Handal, relevan, dang berguna unutk mencapai sasaran penugasan. 

2320 Analisis dan Evaluasi 

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dab hasil 

penugasan pada analiasis dan evaluasi yang tepat. 

2330  Dokumentasi Informasi 

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan 

unutk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 

2340 Supervisi Penugasan 

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat unutk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya 

kemampuan staf”. 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa pemeriksaan audit internal yang dilakukan oleh auditor 

internal harus, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi yang memadai unutk mencapai tujuan penugasan. 

2.2.5 Kualitas Audit Internal 

2.2.5.1 Pengertian Kualitas Audit 

Menurut De angelo (1981) kualitas pemeriksaan didefinisikan sebagai 

berikut: 

“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”. 
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Lee, Liuu, dan Wang (1999) dalam Januar (2013) medefinisikan kualitas 

pemeriksaan yaitu: 

“Probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan auidt dengan 

opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung 

kekeliruan material”. 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit 

sebagai gabungan probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan 

melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dimana 

auditor dalam menemukan salah saji material tergantung pada kualiatas 

pemahaman. Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi 

dalam sistem akuntansi klien tergnatung pada indepedensi auditor. 

2.2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Internal 

 Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:41) 

menyatakan bahwa faktor yan memprngaruhi kualitas audit adalah sebagai 

berikut: 

 

Standar Pelaksanaan Audit menyatakan  

1. Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang 

terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi 

sumberdaya. 

2. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus direview secara memadai 

untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan 

meningkatkan kemampuan auditor.  
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3. Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung 

kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang terkait. 

4. Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama 

pelaksanaan audit.  

5. Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja 

dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara 

tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan 

dianalisis. 

Menurut Hiro Tugiman (2005:19) tiga unsur audit internal yang harus 

dipenuhi dalam proses pemeriksaan: 

1. Memastikan/memverfikasi (Verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dari pemeriksaan atas kebenaran data-

data dan informasi yang dihasilkan dari suatu sistem informasi sehingga 

dapat dihasilkan laporan akuntansi yang akurat, cepat dan dapat dipercaya. 

Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu 

apakah terdapat kekurangan dan kekurangan dalam pencatatan untuk 

diajukan saran-saran perbaikan. 

2. Menilai dan mengevaluasi (Evaluation) 

Merupakan aktivitas secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi 

keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal 

ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan secara 

menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan yang 

dilakukan perusahaan. 
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3. Merekomendasi (Recommendation) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan 

pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif terhadap 

manajemen)” 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Internal 

Profesionalisme merupakan suatu tanggung jawab untuk berperilaku lebih 

dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan lebih 

dari sekedar memenuhi undang – undang dan peraturan masyarakat (Arens, 2010 

:87). Sikap profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan 

audit yang berkualitas. Hal ini karena auditor yang profesional akan mengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan 

pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap 

profesi dan hubungan dengan sesama profesi. (Rosnidah dkk., 2011) 

Indra Bastian (2007) menyatakan bahwa audit internal yang memiliki 

kecakapan teknis dan keahlian professional akan menghasilkan laporan yang 

berkualitas. Kemudian Simamora (2009) menyatakan bahwa kemahiran 

profesional auditor yang cermat dan seksama menunjukkan kepada pertimbangan 

professional (professional judgment) yang dilakukan auditor selama pemeriksaan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan kemahiran professional auditor yang 

cermat dan seksama (due professional care) akan berdampak terhadap baik atau 

tidaknya kualitas audit.  
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Selain itu Siti kurnia dan Ely Suhayati (2010) menyatakan bahwa 

penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan 

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas 

dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Dari pernyataan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kemahiran professional 

dengan cermat dan seksama (due professional care) akan memberikan pengaruh 

terhadap hasil audit yang dilaporkan oleh auditor. 

Ida Rosnidah (2010) menyatakan bahwa auditor eksternal dalam 

melakukan tugasnya akan melihat bagaimana kualitas audit internal dalam 

perusahaan sebagai suatu indikator pengendalian terhadap segala kecurangan-

kecurangan dan kesalahan-kesalahan yang rentan dilakukan oleh manajemen 

perusahaan. Jika auditor menilai bahwa kualitas audit internal kurang baik, maka 

hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian internal dalam 

perusahaan tersebut juga rendah, sehingga kepercayaan auditor eksternal terhadap 

auditor internal sangat tergantung dari hasil penilaian kualitas audit internal dalam 

suatu perusahaan. Dengan demikian, kualitas audit internal merupakan hal yang 

penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan auditor eksternal 

selaku pihak independen yang berada di luar perusahaan maupun pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

 Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memberikan bukti 

bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit 

internal. 
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Secara singkat, paradigma penelitian yang dapat digambarkan sesuai 

kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut: 

 Variabel Independen       Variabel Dependen 

 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

 

2.4 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011:51) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalh 

penelitian, oleh karen aitu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertnayaan. Dikatakan sementara karen ajawaban 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengeumpulan data”. 

Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

“Profesionalisme Auditor Internal Berpengaruh Terhadap Kualiatas 

Audit Internal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalisme 

Auditor Internal 

(X) 

 
Sumber: SPAI (2004) 

Kualitas Audit Internal 

(Y) 

 
Sumber: SPKN (2007), Hiro 

Tugiman (2005) 
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