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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Dengan berkembangnya perekonomian saat ini dan semakin tingginya 

persaingan dalam dunia bisnis menuntut banyak perusahaan untuk dapat 

meningkatkan daya saingnya. Di negara Indonesia sendiri yang merupakan negara 

dalam masa pembangungan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sering 

naik turun. Hal ini sangat rentan bagi dunia usaha untuk dapat bertahan ataupun 

berkembang dikarenakan berbagai perusahaan didesak untuk dapat mengelola 

usahanya dengan baik guna mendapatkan hasil yang maksimal.  

 Selain perekonomian tentunya masih banyak hal yang dapat 

mempengaruhi setiap organisasi seperti masuknya era globalisasi, perubahan 

pasar, maupun perubahan - perubahan hukum yang berlaku. Pada industri 

telekomunikasi sendiri masih terdapat risiko - risiko bisnis yang dihadapi. 

Teknologi, kompetisi, etika usaha, regulasi, dan kepatuhan adalah beberapa 

contoh dari sekian banyak potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan 

kondisi -kondisi tersebut membuat organisasi untuk dapat mengidentifikasi 

kejadian - kejadian apa saja yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang 

sehingga dapat ditanggulangi ataupun di minimalisir apabila kejadian tersebut 

telah terjadi. Dalam rangka terwujudnya (Asean Economic Community) AEC di 

awal tahun 2015, kebutuhan organisasi akan audit internal semakin meningkat 
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karena dibutuhkannya kontribusi nyata bagi perusahaan agar mampu memberikan 

nilai tambah bagi organisasi. 

 Menurut Afwan Ghany Saputra (Associate Researcher – CRMS 

Indonesia) Bandung, Indonesia, 6 Februari 2014, Berdasarkan survei KPMG, 

yang dilakukan terhadap 1500 anggota Komite Audit di 34 negara, ditemukan 

bahwa 43 persen dari koresponden mengakui betapa semakin sulitnya mengawasi 

sejumlah risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Sejumlah risiko utama 

yang dimaksud antara lain seperti risiko hukum/kepatuhan pada peraturan, 

korupsi/anti-suap, risiko keuangan, dan/atau risiko IT dan cyber risk. Hal tersebut 

tidak terlepas dari semakin kompleksnya lingkungan regulasi, bisnis, dan 

operasional yang dihadapi oleh perusahaan di berbagai dunia. Hal ini 

dibutuhkannya suatu proses yang terstruktur  dan sistematis untuk dapat 

mengidentifikasi risiko - risiko yang dihadapi setiap organisasi. 

 Dewasa ini, organisasi-organisasi di Indonesia sudah mulai menerapkan 

kerangka kerja manajemen risiko berbasis ISO 31000: 2009 Risk Management – 

Principles and Guidelines sebagai bagian dalam usaha pencapaian tujuan 

organisasi. Namun disadari atau tidak, penilaian akan tingkat kematangan dari 

penerapan menajemen risiko pun sama pentingnya dengan proses penerapan 

manajemen risiko itu sendiri, sebagai bagian dari proses monitoring and control. 

Usaha yang terus menerus dijalankan tidak ada artinya tanpa adanya monitoring 

dan kontrol untuk mengetahui posisi organisasi kita saat ini, apakah proses yang 

dijalankan telah sesuai dengan yang direncanakan.   
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 Adapun risiko perusahaan dapat dikategorikan menjadi 4 jenis risiko: (1) 

Risiko keuangan, terjadi karena adanya fluktuasi target keuangan, dan risiko ini 

terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan. (2) Risiko 

operasional, terjadi karena adanya penyimpangan dari hasil yang diharapkan, dan 

risiko ini terjadi dari risiko SDM, risiko produksi, risiko teknologi, risiko inovasi, 

risiko system dan proses. (3) Risiko strategis, terjadi karena telah mempengaruhi 

eksposure keuangan perusahaan akibat keputusan strategis yang tidak sesuai 

dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. (4) Risiko eksternalitas, 

terjadi karena berkaitan dengan potensi penyimpangan perusahaan dan bisa 

berdampak pada potensi penutupan perusahaan, risiko ini terdiri dari risiko 

lingkungan, reputasi dan hukum (Wili Yulistiawan, 2010). 

 Maka manajemen menggunakan jasa Auditor Internal guna meminimalkan 

risiko. Menurut Hiro Tugiman (2006:11), internal auditing atau pemeriksaan 

internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi 

untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.  Dalam 

hal ini, Auditor Intern membantu manajemen melalui audit, review, evaluasi, 

pelaporan dan rekomendasi kecukupan dan efektivitas proses pengelolan risiko. 

Manajemen bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko perusahaan dan 

pengendaliannya. Sementara itu, Auditor Intern berperan sebagai konsultan yang 

membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, menerapkan metodologi pengelolaan 

risiko, dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengendalian risiko. 

Apabila dalam suatu perusahaan belum memiliki struktur pengelolaan risiko, 

auditor intern memberikan pemahaman kepada manajemen mengenai perlunya 
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pengelolaan risiko. Semakin berkembang perusahaan dan semakin kompleksnya 

kegiatan operasi maka mendorong manajemen menggunakan tenaga Auditor 

internal untuk dapat mengantsipasi ataupun meminimalisir risiko atau kejadian 

yang dapat menggangggu kegiatan operasional perusahaan. 

 Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Audit Internal dalam 

meminimalkan risiko, yaitu : (1) Mengarahkan perusahaan dalam meningkatkan 

laba usaha, baik rekomendasinya untuk meningkatkan penjualan maupun 

sarannya untuk menurunkan biaya usaha, (2) Memberikan analisis, penilaian, 

petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan perusahaan dan (3) Menilai 

keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. 

 Pada tanggal 17 Juni 2008, Komite Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) 

menetapkan bahwa, Telkomsel, XL Axiata Tbk (“XL”), PT Bakrie Telecom Tbk 

(“Bakrie Telecom”), PT Mobile-8 Telecom Tbk (“Mobile-8”) dan PT Smart 

Telecom (“Smart Telecom”) (sekarang Smartfren) melanggar Pasal 5 Undang-

Undang Monopoli (UU No.5/1999). PT. Telkom dan Telkomsel mengajukan 

banding atas putusan KPPU tersebut masing-masing ke Pengadilan Negeri 

Bandung dan Jakarta Pusat. Pada tanggal 12 April 2011, Mahkamah Agung 

memerintahkan penggabungan banding untuk ditujukan ke Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat. “Butir 8. Informasi Keuangan Laporan Konsolidasian dan 

Informasi Keuangan Lainnya – Perkara Hukum”. Jika Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan Perusahaan dan/atau 

Telkomsel, dapat dikenai denda, dengan jumlah tergantung pada putusan 
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Pengadilan Negeri, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, reputasi dan 

keuntungan PT. Telkom .  

 Terhadap masalah tersebut audit internal merupakan variabel yang 

pernting untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan salah satunya dengan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen risiko dengan pendekekatan 

yang sistematis yaitu Enterprise Risk Management (ERM), karena Enterprise Risk 

Management (ERM), mendukung penciptaan nilai dengan memudahkan 

manajemen untuk menghadapi kejadian potensial yang menciptakan 

ketidakpastian dan memberikan respon yang tepat untuk mengurangi risiko yang 

dapat mempengaruhi hasil. Selain itu ERM diharapkan dapat meminimalisir 

besarnya risiko perusahaan secara sistematis dan efektif dalam menghadapi 

tuntutan dari berbagai pihak.  

 Audit Internal dapat menilai dan mengelola risiko yang hasilnya berupa 

laporan rekomendasi yang akan menjadi sebuah bahan acuan bagi pihak 

manajemen untuk pengambilan keputusan. Dalam menghadapi semua tuntutan 

organisasi, (Badan Organisasi Direktur) Board Of Director memiliki semua 

tanggung jawab untuk meyakinkan risiko yang dikelola. Salah satu kebutuhan dari 

(Badan Organisasi Direktur) Board Of Director adalah mendapatkan assurance 

(jaminan keyakinan) dari pihak manajemen bahwa proses ERM (Enterprice Risk 

Management) berjalan efektif dan risiko kunci telah dikelola sampai dengan 

tingkat yang dapat diterima. Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, auditor 

internal dapat membantu organisasi melakukan identifikasi, evaluasi dan 

implementasi proses pengelolaan risiko. 
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 Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

menempuh sidang sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama, dengan judul : "PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM 

MENUNJANG EFEKTIVITAS ERM  (Enterprise Risk Management)." 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakan penelitian tersebut, penulis mengidentifikasikan pokok 

- pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan secara memadai. 

2. Apakah ERM (Enterprise Risk Management) perusahaan telah 

dilaksanakan secara efektif. 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam meunjang efektivitas ERM 

(Enterprise Risk Management). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Strata-1 (S-1) 

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Universitas Widyatama. 
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1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan 

secara memadai 

2. Untuk mengetahui apakah ERM (Enterprise Risk Management) 

perusahaan telah dilaksanakan secara efektif. 

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam meunjang efektivitas 

ERM (Enterprise Risk Management). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi: 

1. Penulis 

Diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu akuntansi secara 

komprehensif terutama di bidang audit internal. 

2. Pembaca 

Diharapan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi 

bagi penelitian sejenis. 

3. Instansi Terkait 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan dalam masalah yang menyangkut pengaruh Auditor 

Internal terhadap Efektivitas ERM (Enterprise Risk Management). 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada PT. 

Telkom Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 

sampai dengan selesai. 

 

 


