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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Semua Auditor Internal dibatasi oleh kode etik, dan pelanggaran atasnya 

akan dikenakan sanksi pencabutan keanggotaan dan gelar CIA. Kode etik 

berperan penting bagi auditor internal karena merupakan pernyataan alasan utama 

adanya profesi auditor internal. Manajemen harus yakin bisa mempercayai auditor 

internalnya secara implisit. Manajemen mesti merasa aman bahwa jika auditor 

internal melaporkan sesuatu, maka pastilah sesuatu yang benar, absah, dan 

objektif. Benar-benar dilakukan tanpa bias (Sawyer, 2005:8). 

Fungsi audit internal hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. 

Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, 

bagian, seksi, atau satuan organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagaian 

wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut (Mulyadi, 2006:11). 

Berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, internal audit Departement 

tidak memiliki wewenang langsung dalam suatu organisasi yang sedang di-

review. Oleh karena itu, auditor harus bersikap bebas (independent) untuk me-

review dan menilai kebijaksanaan, rencana-rencana, dan prosedur serta catatan-

catatan yang ada, sehingga auditor yang melakukan penilaian dan review harus 

terbebas dari pekerjaan rutin dalam organisasi perusahaan sesuai dengan jabatan 

dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka (Kaunang, 2012:7). 
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Objektivitas juga sangat diperlukan oleh fungsi audit untuk memberikan 

saran dan meninjau kembali implementasi prosedur, membuat catatan atas semua 

aktivitas yang secara normal diharapkan dapat di-review dan dinilai oleh 

management atau auditor independent lainnya dan tidak terlibat dengan tugas 

yang sama (Kaunang, 2012:8). 

Selain itu, seorang audit internal juga dituntut untuk memiliki sikap 

objektivitas agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Objektivitas yaitu 

sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan auditor internal untuk 

melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan yang 

jujur dengan hasil kerja mereka. Objektivitas mengharuskan auditor internal untuk 

melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mereka sejujurnya meyakini 

hasil pekerjaannya. (Standar Profesi Audit Internal, 2004:9). 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) adalah : 

 “internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam 

suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan”. 

Menurut Kumaat (2011:25) : 

“internal audit adalah agen yang “pas” untuk mewujudkan internal 

control, risk management & good corporate governance yang pastinya 

akan memberi nilai tambah bagi SDM dan Perusahaan.” 

Sedangkan auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 

yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan menejemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
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penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas 

prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalaan informasi yang 

dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi (Mulyadi, 2002:39). 

Dalam melakukan audit terkadang auditor internal menemui kendala 

dalam proses pelaksanaannya yaitu adanya rasa kekeluargaan, kekerabatan, 

kebersamaan, dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Selain itu, 

masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas auditor adalah bagaimana 

meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam 

melaksanakan pemeriksaan sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat 

berjalan secara wajar, efektif dan efisien. 

Informasi yang disajikan dalam laporan audit internal didapatkan dari 

laporan keuangan perusahaan yang didalamnya haruslah wajar, dapat dipercaya, 

dan tidak menyesatkan bagi pemakainya, sehingga kebutuhan masing-masing 

pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Guna menaikan tingkat keandalan 

laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kewajaran informasi yang 

dihasilkan berdasarkan pemeriksaan, perlu adanya suatu pemeriksaan yang 

dilakukan oleh auditor yang independen dan auditor internal harus objektif dalam 

melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan tersebut 

merupakan hasil yang tidak memihak.  

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor untuk dapat melaporkan 

dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Kemungkinan auditor melaporkan 

kecurangan berhubungan dengan independensi auditor, sedangkan kemungkinan 

auditor mendeteksi kecurangan berhubungan dengan kompentensi auditor. Bila 
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dilihat mengenai kualitas audit dan banyaknya kasus kelemahan SPI di BUMN, 

maka dapat dikatakan bahwa kualitas audit di BUMN masih kurang karena dalam 

pelaksanaan audit, auditor internal belum mampu menjalankan fungsi dan 

tugasnya dengan baik. Berkaitan dengan kinerja, kurangnya pengawasan internal 

masih dirasakan bagi beberapa perusahaan BUMN di Indonesia. Hal tersebut 

didasarkan atas data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II (IHPS II) 

tahun 2012 ini merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas 

709 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas dilingkungan 

pemerintah pusat, pemerintaha daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga atau badan lainnya yang 

mengelola keuangan negara dalam Ikhtisar Hasil Laporan Pemeriksaan BPK 

Semester II tahun 2012. Adanya sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan SPI, 

sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 2.241 kasus 

ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp. 3,88 triliun. 

Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan 

administratif dan/atau tindakan korektif lainnya data berdasarkan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan BPK tahun 2012 (Detik, 2013). 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul : “PENGARUH INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS AUDITOR 

INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAKSANAAN AUDIT 

INTERNAL PADA PT. LEN KOTA BANDUNG”. 
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1.2       Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas 

pelaksanaan audit internal. 

2. Apakah objektivitas auditor internal berpengaruh terhadap kualitas 

pelaksanaan audit internal. 

3. Apakah independensi dan objektivitas auditor internal berpengaruh terhadap 

kualitas pelaksanaan audit internal. 

 

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan suatu karya ilmiah sehingga 

diperoleh data dan informasi mengenai pengaruh independensi dan objektivitas 

auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal pada perusahaan yang 

bersangkutan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mengetahui : 

1. Pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan 

audit internal. 

2. Pengaruh objektivitas auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan 

audit internal. 
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3. Pengaruh independensi dan objektivitas auditor internal terhadap 

kualitas pelaksanaan audit internal. 

 

1.4       Kegunaan penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap bahwa penelitian ini 

akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan, serta untuk memperoleh gambaran 

mengenai pengaruh independensi dan objektivitas auditor internal 

terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan 

ataupun sumbangan pemikiran akan perlunya independensi dan 

objektivitas dalam pelaksanaan audit internal.  

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat yang dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi mengenai pengaruh independensi dan objektivitas auditor 

internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. 
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1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian langsung pada PT.LEN yang berlokasi di jalan 

Soekarno Hatta no.442 Bandung. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret 

2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 


