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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan suatu perusahaan diantaranya sangat di tentukan oleh ketepatan 

sistem bisnis yang dipilih, manajemen yang handal serta kualitas sumber daya 

manusia yang memadai. Dalam aspek manajemen ada yang dikenal dengan 

istilah auditor internal atau pengawas internal. Audit internal merupakan suatu 

penilaian atas keyakinan, independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang 

dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit 

internal merupakan tim independen yang memantau jalannya kegiatan bisnis di 

suatu perusahaan. Jadi tugas utama audit internal adalah memastikan, menilai 

atau merekomendasikan sesuatu berdasarkan posisinya yang independen. 

Sifat audit internal (jujur, objektif, menjaga rahasia dan kompeten) 

membuatnya harus bersifat tidak memihak kepada siapapun. Setiap temuan yang 

ditemuinya saat melakukan pengawasan termasuk kerterlibatannya dengan dewan 

direksi dan manajemen senior. Seorang audit internal berlaku demikian bukan 

semata karena kepentingan pribadinya agar terpakai oleh pimpinan, namun baik 

antara pribadi dan pimpinan mereka bertindak demikian karena mereka seorang 

penilai sistem pengendalian yang ada di suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat 

dikatakan berhasil mencapai tujuan apabila didukung dengan audit internalnya 

yang berhasil menyusun strategi yang dihadapi dalam menangani masalah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Independen
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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Profesional merupakan tuntutan terhadap suatu profesi yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Profesionalime audit internal 

hendaknya memiliki kecakapan dalam melaksanakan setiap penugasan audit, atau 

paling tidak memiliki akses atas kecakapan, memiliki kecakapan dalam keahlian 

utama yang diperlukan dalam melakukan audit internal yang mendalam, mampu 

memahami orang lain dan memiliki apresiasi (Sawyer 2006). Profesionalisme 

merupakan acuan dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern oleh satuan kerja audit 

inter. Sifat profesional adalah kondisi-kondisi kesempurnaan teknik yang dimiliki 

seseorang melalui pengetahuan yang dimilikinya disertai latihan dan belajar 

selama bertahun-tahun yang berguna untuk mengembangkan teknik tersebut, dan 

keinginan untuk mencapai kesempurnaan dan keunggulan dibandingkan dengan 

rekan sejawatnya. Sifat keporefesionalan seseorang juga didapatkan dari 

banyaknya pengalaman yang didapat dan waktu bekerjanya yang sudah lama 

sehingga menciptakan kemahiran. 

Apabila sebuah organisasi tanpa pengendalian, mungkin akan banyak terjadi 

tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang telah di buat oleh 

organisasi tersebut. Dengan begitu laju kembangnya suatu organisasi akan 

terhambat, misalnya kegiatan operasi yang tidak dapat berjalan akibat sumber 

daya manusia perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan dengan aturan yang 

ada. Contoh lainnya dengan tidak berjalannya kegiatan produksi karena anggaran 

untuk kegiatan produksi terpakai untuk kegiatan lain. Mungkin juga tidak ada 

keselarasan antara laporan persediaan dengan persediaan nyata yang ada di 

gudang, juga dapat terjadi adanya kegiatan korupsi yang dilakukan oleh kasir 
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yang merangkap kegiatannya sebagai bendahara sehingga akan sangat merugikan 

pihak organisasi. 

 Beberapa contoh yang menyatakan jatuhnya perusahaan akibat kelalaian 

dari auditor independen yang melalaikan pekerjaannya, misalnya Enron, Xerox 

dan Worldcom. Hal ini menimbulkan sikap skiptis yang diberikan masyarakat 

terhadap keberadaan auditor sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap 

perusahaan yang bersangkutan. 

Kebangkrutan perusahaan raksasa Enron pada tahun 2001 yang lalu (lihat 

misalnya, Auditor Internal, Apil-Juni 2002) seakan menjadi momentum awal 

runtuhnya keperkasaan perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat 

Lainnya, seperti WorldComp, Global Crossing Ltd., Adelphia Communications, 

Xmart Corp dan NTL Inc. (Kompas, 14/7/02; 15/7/02; 24/7/02). Menurut 

Sunarsip (Kompas, 15/7/021, ada berbagai sebab yang memicu kebangkrutan 

berbagai perusahan tersebut, sebagaimana diikhtisarkan dalam tabel 1.1. 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ada beberapa sebab yang menjadi pernicu 

timbulnya skandal korporasi, masing-masing adalah manipulasi pembukuan, 

penggelapan pajak, penipuan sekuritas dan insider trading. Walaupun beragam 

sebab nainun juga tampak bahwa sebagian besar pemicu tirnbulnya berbagai 

kasus tersebut adalah adanya manipulasi pembukuan. Jika manipulasi pembukuan 

memang terbukti menjadi sebab dari sebagian besar skanda-l korporasi tersebut, 

maka mau tidak mau wajah profesi akuntan secara umurn ikut tercoreng,lebih-

lebih dalam kasus Enron, Arthur Andersen, salah satu dari the big five public 

Accounting Firms, terkena imbasnya. 
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Tabel 1.1 Skandal Kejahatan Korporat di Amerika Serikat 

NAMA PERUSAHAAN PEMICU PERMASALAHAN 

Enron Corp Manipulasi Pembukuan 

Tyco lnternational Penggelapan Pajak 

Adelphia Communications Penipuan Sekuritas 

Global Crossing Insider Trading, Penipuan sekuritas 

Xerox Corporation Manipulasi Pembukuan 

Worldcom Manipulasi Pembukuan 

Walt Disney Company Manipulasi Pembukuan 

lmClone Syslqm lnc. lnsider Trading 

Sumber : Sunarsip, Kompas 15 Juli 2002 

Dalam memberikan respon terhadap berbagai kasus tersebut, ada  yang 

berpandangan bahwa manipulasi pembukuan sesungguhnya merupakan mega 

kolusi dari berbagai pihak sehingga kesalahan tidak bisa dibebankan sepenuhnya 

kepada salah satu 'pemeran' (misalnya: akuntan manajemen atau auditor 

independen) vang diduga atau bahkan sudah terbukti terlibat didalamnya. 

Pandalgan seperti ini adalah sah-sah saja, meskipun dapat dianggap sebagai sikap 

apolojetik dalam membela kepentingan tertentu. (Irianto:2003) 

Untuk itu dibentuklah audit internal. Namun dengan dibuatnya audit internal 

tidak berarti perusahaan langsung akan aman dan bebas dari segala bentuk 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti yang kita ketahui sebelumnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya auditor internal akan menghadapi segudang 

tantangan. Tugas yang dilaksanakan oleh audit internal juga harus sesuai dengan 

kode etik yang berlaku yang dibuat untuk mengendalikan audit internal. Akan 

terkena sanksinya jika seoranga audit internal melanggar aturan yang telah di 

tetapkan. 

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber dari 

PT. Patna Lestari menyatakan bahwa perusahaan ini pada awalnya merupakan 
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perusahaan kecil dan memiliki pengendalian internal yang kurang memadai, 

namun seiring berjalannya waktu PT. Patna Lestari berkembang menjadi 

perusahaaan yang cukup besar. Dengan berkembangnya perusahaan pengendalian 

internal dituntut untuk lebih meningkat, karena diasumsikan bahwa dengan 

meningkatnya pengendalian internal maka auditor internal dituntut juga untuk 

bersikap lebih profesional sehingga dapat memperngaruhi kelangsungan hidup 

dari PT. Patna Lestari di masa mendatang. 

Audit internal yang dilakukan di oleh auditor secara profesional untuk 

keberhasilan atau kemajuan suatu perusahaan di pandang penting untuk 

dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul penelitian : 

“PENGARUH PROFESIONALISME DAN TEMUAN AUDITOR 

INTERNAL TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP PERUSAHAAN 

(GOING CONCERN)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang 

akan diidentifikasi lalu akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan 

2. Bagaimana pengaruh temuan auditor internal terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan 
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3. Bagaimana pengaruh profesionalisme dan temuan auditor internal 

terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui : 

1. Penerapan sifat profesional terhadap audit internal yang ada di sebuah 

organisasi 

2. Keefektifan dalam mengelola hasil temuan audit yang dapat 

digunakan untuk rekomendasi kepada manajemen 

3. Pengaruh penerapan sikap profesional dan temuan audit internal 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya di 

bidang audit internal. Serta sebagai syarat untuk memenuhi salah satu 

untuk menempuh ujian menjadi seorang sarjana di Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama. 
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2. Bagi perusahaan  

Diharapkan dapat menjadikannya sebuah masukan bagi audit internal 

perusahaan dalam menjalankan sikap profesionalismenya dan temuan 

audit yang ada menjadikan bahan rekomendasi untuk manajemen, 

sehingga perusahaan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya 

kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. 

3. Bagi pihak lain  

Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dibidang audit internal 

khususnya dan menjadi sebuah koleksi judul dan fenomena baru 

sehingga terinspirasi bagi para peneliti yang baru. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian sebagai sarana penunjang 

pengerjaan penelitian akan dilaksanakan di PT. Patna Lestari yang beralamatkan 

Jl.Cibogo KM-9 Padaasih Kabupaten Subang. Dilaksanakan pada bulan Oktober 

2014 sampai dengan selesai. 


