
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dalam dunia ekonomi, semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dari 

tahun ke tahun menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi 

dengan perusahaan lain. Pada era globalisasi sekarang ini tingkat persaingan 

dalam dunia usaha semakin ketat dan hanya perusahaan yang memiliki kinerja 

baik yang akan mampu bertahan. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan 

agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu dengan meningkatkan 

kinerja perusahaan. Karena kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan 

antara hasil kerja dengan standar yang diterapkan (Eggy Mochammad 2012:1). 

Kinerja sendiri mengacu pada kadar pencapaian tugas yang membentuk 

sebuah pekerjaan karyawan. Kineja merefleksikan seberapa karyawan memenuhi 

persyaratan sebuah pekerjaan (Henry Simamora 2004:339). Pada dasarnya 

tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan modern, 

sarana, dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia 

yang melaksakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kinerja individu karyawanannya. Setiap perusahaan akan selalu 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan tersebut dapat tercapai. 

Setiap karyawan perusahaan dituntut agar dapat bekerja secara efektif dan 

efisien dalam menunjang tujuan perusahaan, agar karyawan dapat bekerja efektif, 
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kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karyawan yang 

kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil dapat mengakibatkan pekerjaan 

tidak selesai tepat waktunya. Supaya hal ini tidak terjadi, maka pekerjaan yang 

akan diselesaikan harus dilaksanakan sefektif mungkin. Efektifitas kerja karyawan 

merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam kegiatan 

perusahaan yang perlu dibina dan dikembangkan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai secara efektif. Pada dasarnya efektifitas perusahaan tidak terlepas dari 

efektifitas kelompok dan efektifitas individu. Karyawan merupakan salah satu 

faktor penting atas efektifitas perusahaan karena kinerja mereka akan 

memperlancar atau menghambat tercapainya tujuan perusahaan (Beny Lukman 

Febriansyah :2013). Pencapaian efektifitas kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor,  salah satunya adalah pelaksanaan audit internal pada perusahaan 

guna meningkatkan efektifitas kinerja karyawan. 

Pelaksanaan audit internal mempunyai peran yang cukup penting dalam 

meningkatkan efektifitas kinerja karyawan, karena audit internal merupakan suatu 

penilaian atas keyakinan, independen, objektif dan aktivitas konsultasi yang 

dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. Ini 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan 

yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas  

kinerja karyawan dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan 

analisis dan penilaian data dan proses bisnis. Tujuan pelaksanaan audit internal 

adalah membantu para karyawan perusahaan agar dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif (Eggy Mochammad 2012:2). 
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PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang merupakan salah satu 

perusahaan terbesar Telekomunikasi di Indonesia yang menyediakan layanan 

telekomunikasi dan jaringan. Suatu perusahaan yang telah berkembang menjadi 

suatu kesatuan yang relatif besar dengan ruang lingkup perusahaan yang telah 

demikian luasnya akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin komplek 

bagi pimpinan perusahaan. Salah satu masalah yang dihadapinya yaitu terbatasnya 

kemampuan pimpinan perusahaan atau manajemen di dalam mengawasi dan 

mengendalikan secara langsung semua harta kekayaan dan aktivitas perusahaan 

tersebut, sehingga pimpinan perusahaan tidak dapat lagi mengikuti setiap tahapan 

kegiatan. (Pipit Nurfitririaya:2011). Sebagai perusahaan yang telah go public 

maka kinerja perusahaan ini menjadi perhatian khusus agar menarik perhatian 

khusus para investor. Untuk dapat memenangkan persaingan  harus memiliki 

kinerja yang tinggi, baik kinerja individu maupun kinerja perusahaan yang dapat 

dicapai secara efektif sebagai dasar keberhasilan dan sebagai syarat minimal 

untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam melaksanakan misinya (Annual 

Report PT. Telkom).   

Selama ini menurut pengamatan yang menjadi penyebab masih rendahnya 

pencapaian kinerja individu maupun kinerja perusahaan disebabkan antara lain 

sebagai berikut di bawah ini. Pertama, rendahnya kemampun pengguasaan 

pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kedua, lingkungan kerja 

yang kurang mendukung dari baik dari fisik maupun non fisik. Ketiga, 

kepemimpinan yang kurang aspiratif, kooperatif dan inovatif. Keempat, motivasi 

kerja karyawan staf sampai dengan manajemen rendah. Kelima, budaya 
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perusahaan / kerja belum dilaksanakan secara baik oleh karyawan. Keenam, 

kepuasan kerja masih rendah belum menyentuh seluruh lapisan karyawan 

(Yopines Ansen 2004:3). Oleh karena itu maka diperlukan pengendalian dan 

pengevaluasian kinerja karyawan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan di 

dalam perusahaan berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya para karyawan harus terus menerus 

dievaluasi secara berkala kinerja pekerjaannya guna mencapai perfoma bekerja 

yang seharusnya. 

Pada dasarnya dalam kegiatan usaha perusahaan dilakukan pengendalian 

internal yaitu oleh manajemen, namun dalam  proses ruang lingkup yang besar 

seperti PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, pimpinan kesulitan dalam memantau 

semua pengendalian kegiatan operasi secara langsung, karena semakin besar suatu 

perusahaan, maka semakin besar pula kesempatan untuk melakukan 

penyelewengan  sehingga mengakibatkan terjadinya inefisiensi, kebocoran, dan 

ketidaktaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Kondisi 

semacam ini menuntut pemimpin perusahan untuk melimpahkan sebagian 

wewenang, tugas dan tanggungjawabnya kepada bawahan secara sistemastis 

(Pipit Nurfitririaya:2011). Untuk itu PT. Telekomunikasi  Indonesia Tbk. 

membutuhkan seorang yang kompeten untuk melakukan pengendalian internal, 

yaitu audit internal yang berfungsi untuk mengevaluasi seluruh kegiatan 

perusahaan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Internal Audit 

adalah suatu unit organisasi perusahaan yang diberi peran untuk menjalankan 

fungsi penyelenggaraan salah satu fungsi coporate support, yang dipimpin dan 
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dikendalikan oleh HEAD of Internal Audit. Tugas Internal Audit adalah penentuan 

strategi, kebijakan, program, dan pelaksanaan internal audit serta perumusan 

rekomendasi kepala auditee, serta penentuan kebijaan, program, dan pelaksanaan 

monitoring tindak lanjut atas hasil  audit. (Telkom 2010). Audit internal dapat 

memberikan kontribusinya dalam membantu manajemen melakukan pengawasan 

dan pengendalian didalam perusahaan sehingga kebijakan dan strategi yang 

ditempuh perusahaan dapat bertahan bahkan berkembang, terutama pengawasan 

pelaksanaan biaya operasi yang berhubungan dengan efisiensi biaya faktor. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan mengingat pentingnya 

audit internal di dalam suatu perusahaan guna menilai efektivitas peningkatan 

kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, serta berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang  dilakukan oleh Eny Maliany Purba pada tahun 2011 dengan 

judul ”Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektifitas Kinerja Perusahaan 

pada PT. TELKOM Tbk”,  menarik kesimpulan secara keseluruhan, berdasarkan 

analisis statistik bahwa efektifitas audit internal di PT. Telekomusikasi Indonesia 

Tbk sangat efektif, hal tersebut terbukti dengan adanya kualifikasi audit internal 

yang memadai, yaitu auditor yang independen dan kompeten serta dalam 

melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu menetapkan tujuan audit internal, 

pelaksanaan audit internal,  dan laporan serta tindak lanjut audit internal. Begitu 

pula dengan efektifitas kinerja perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

sudah efektif yang dapat dilihat dari pencapaian tujuan. Dari uraian di atas penulis 

tertartik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul ”PERANAN AUDIT 
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INTERNAL DALAM EFEKTIFITAS PENINGKATAN  KINERJA 

KARYAWAN.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, 

maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan audit internal yang diterapkan oleh PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. telah memadai. 

2. Bagaimana efektifitas peningkatan kinerja karyawan di PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam peningkatan kinerja karyawan 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memproleh pengetahuan yang 

lebih luas khususnya dalam bidang audit internal. 

 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan 

pengetahuan mengenai hal-hal berikut ini : 

1. untuk mengetahui kememadaian audit internal yang dilaksanakan di PT. 

Telekomunikasi Indonesia. Tbk. 

2. untuk mengetahui efektifitas peningkatan kinerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia. Tbk. 
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3. untuk mengetahui peranan audit internal dalam peningkatan kinerja 

karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian 

ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai audit 

internal dan cara meningkatkan efektifitas kinerja karyawan yang 

ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan 

pada kualitas kinerja audit internal sehingga kualitasnya semakin baik. 

Jika pelaksanaannya efektif maka pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

3. Bagi akademisi, dengan hasil penelitian ini, diharapkan kompetensi yang 

dimiliki para akademisi sudah ditingkatkan sejak masih berada 

diperkuliahan khususnya dalam mata kuliah audit yang berguna ketika 

bekerja nanti.  

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Pada dasarnya pengertian audit internal adalah fungsi penilaian 

independen yang dibentuk dalam perusahaan. Teori-teori dasar dan konsep-
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konsep audit telah menjawab bahwa keberadaan atau alasan diadakan audit dalam 

organisasi adalah untuk memperbaiki kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk 

sebuah perusahaan, divisi, departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, proses 

bisnis, layanan informasi, sistem atau proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam 

meningkatkan kinerja unit, maka berarti menunjang kearah perbaikan kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

 Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektifitas dan kecukupan 

sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Tanpa audit internal, 

dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal 

yang bebas mengenai kinerja organisasi, mengingat pengertian audit internal 

menurut Robert W. Smith (2004) 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, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 
of risk management, control,and governance processes.” 

 

"Audit internal merupakan jaminan, independen objektif dan kegiatan 
konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 
operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan 
membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi 
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 
tata kelola.” 

 

Dengan adanya bagian audit internal diharapkan tercapainya efektifitas 

dan efisiensi di dalam kinerja karyawan dan dapat memberikan masukan serta 

rekomendasi bagi manajemen. Sedangkan audit internal itu sendiri merupakan 

suatu fungsi bagi organisasi seperti yang diungkapkan oleh Robert W. Smith 

(2004) berikut : 
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“Yet, the heart of the internal audit function was still its relationship as a 
reporting device and tool for senior management. To this point in time, 
internal auditing was viewed as an important, yet largely supplemental 
function in the organization (that is, it was viewed as just another staff 
function by many within the organization).” 

"Namun, inti dari fungsi audit internal yaitu masih terdapat hubungan 
sebagai perangkat pelaporan dan alat untuk manajemen senior. Untuk saat 
ini, audit internal dipandang sebagai fungsi yang member nilai tambah 
bagi perusahaan dalam organisasi (yaitu, itu dipandang hanya sebagai 
fungsi lain oleh banyak staf dalam organisasi).” 
 
Audit internal tidak berwenang untuk memerintah atau memaksakan 

kehendaknya terhadap bagian-bagian yang diperiksa. Di dalam pelaksanaan audit 

internal ini hanya akan meneliti apakah pengendalian internal tersebut telah 

dilaksanakan seperti apa yang diharapkan serta melaporkan hasil temuannya 

kepada manajemen. Disamping itu, memberikan saran-saran perbaikan yang 

diperlukan jika terdapat kekurangan atau kelemahan pada sistem yang 

bersangkutan, sehingga manajemen dapat segera mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga agar pengendalian internal 

ini langsung berada di bawah pengawasan pihak manajemen puncak. 

Pada dasarnya seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya diharapkan untuk menunjukkan suatu performance yang 

terbaik yang bisa ditunjukan oleh karyawan tersebut, selain itu performance yang 

ditunjukan oleh seorang karyawan tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang penting artinya bagi peningkatan hasil kerja yang menjadi tujuan dari 

organisasi atau perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.  

Meningkatkan kinerja karyawan adalah hal yang sangat fundamental untuk 

mencapai hasil maksimal untuk perusahaan dan untuk memberikan keputusan 
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kepada para konsumen atau pelanggan.  Definisi kinerja karyawan menurut H. 

Handoko  (2001:21) adalah sebagai berikut : 

“Suatu perilaku seseorang dalam menetapkan sasaran kerja, pencapaian 
target sasaran kerja, cara kerja dan sifat pribadi seseorang. Kinerja atau 
prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang 
didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam 
menghasilkan sesuatu.” 
Dari pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang 

dapat dicapai baik perseorangan maupun kelompok dalam suatu organisasi sesuai 

dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi yang bersangkutan. Kinerja sendiri mengacu pada kadar pencapaian 

tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan 

seberapa karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. 

Ada beberapa pengukuran kinerja pegawai menurut Gomes (2003:134) 

adalah sebagai berikut : 

Indicator-indikator kinerja pegawai, sebagai berikut : 

1. Quantity of work : Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan 

2. Quality of work : Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya. 

3. Job Knowledge : Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya. 

4. Creativeness : Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dari tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 

5. Cooperation : Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesame 

anggota organisasi). 
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6. Dependability : Kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 

penyelesaian kerja tepat pada waktunya. 

7. Intiative : Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggung jawabnya. 

8. Personal Qualities : Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-

tamahan, dan integritas pribadi. 

Penilaian ini merupakan bagian penting dari seluruh proses kerja karyawan 

yang bersangkutan. Hal ini penting juga bagi perusahaan dimana karyawan 

tersebut bekerja. Bagi karyawan, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik 

tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang 

pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan 

pengembangan karir. Dan bagi organisasi atau perusahaan sendiri, hasil penilaian 

tersebut sangat penting artinya dan peranannya dalam pengambilan keputusan 

tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan 

pelatihan, recruitment, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem 

imbalan dan berbagai aspek lain dari proses peningkatan kinerja karyawan secara 

efektif.  

Disini manfaat dari penilaian suatu kinerja pegawai terdapat kontribusi hasil-

hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan 

kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi , 

adalah : 

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

2. Perbaikan kinerja 
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3. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja 

5. Untuk kepentingan penelitian karyawan. Membantu diagnosis terhadap 

kesalahan desain karyawan. 

Dari pendapat di atas perusahaan memerlukan audit internal untuk 

membantu manajemen dalam memberikan penilaian kinerja dan juga memberikan 

pendapat untuk melakuan evaluasi penilaian kinerja karyawan tersebut. 

Memberikan masukan agar perusahaan memiliki karyawan yang dapat bekerja 

sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapakan oleh perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, penulis merumuskan 

suatu hipotesis sebagai berikut: “Audit Internal yang dilaksanakan secara 

memadai, dapat meningkatkan efektivitas kinerja karyawan.” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang akan dipakai untuk 

penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.  

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2008:53) yaitu: 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain“ 
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Data-data yang menunjang dalam penyusunan laporan penelitian akan 

diproses dan dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajarinya dan kesimpulan 

mengenai masalah yang diteliti dapat diperoleh dari gambaran mengenai objek 

penelitian. 

Penelitian ini terdapat tiga variabel yang telas dirumuskan, yaitu : 

a. Kememadaian Audit Internal 

b. Efektifitas Peningkatan Kinerja Karyawan 

c. Peranan Audit Internal dalam Efektifitas Peningkatan Kinerja 

Karyawan 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Yaitu penulis melakukan langsung penelitian di lapangan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan 

cara : 

a. Observasi, melakukan  pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung dengan maksud untuk melengkapi data yang diperlukan. 

b. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, suatu cara pengisian daftar pertanyaan terstruktur dari 

bagian masing-masing yang terkait. Penulis menyusun daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan judul penelitian secara rinci 

kemudian diajukan kepada pejabat yang berkepentingan sesuai dengan 
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bagian-bagiannya yaitu bagian audit internal dan pengendalian internal 

kinerja karyawan 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna 

mendukung data-data yang diperoleh selama penelitian serta untuk 

menunjang pembahasan identifikasi masalah. Data tersebut diperoleh dari 

buku-buku serta referensi-referensi yang berkaitan dengan objek dan 

masalah penelitian. Serta penelaahan dokumen-dokumen dan pencatatan 

perusahaan terutama yang terkait dengan kualitas kinerja audit internal dan 

pengendalian internal atas kinerja karyawan. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitan di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Jl. 

Japati No.1 – Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan September 

2014 sampai dengan Desember 2014. 
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