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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang` 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan pelaku ekonomi 

yang tidak bisa lepas dari berbagai kondisi globalisasi ekonomi dewasa ini. Era 

globalisasi akan mempertajam persaingan-persaingan di antara perusahaan, 

sehingga perlu pemikiran yang makin kritis atas pemanfaatan secara optimal 

penggunaan sumber daya dan sumber dana yang ada sebagai konsekuensi dari 

timbulnya persaingan yang semakin tajam (Tipuk Noviasnik, 2005). 

Keberadaan auditor internal dalam suatu perusahaan akan membantu 

manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, maka dari itu auditor internal 

diharapkan memegang teguh prinsip integritas, obyektivitas, kerahasiaan 

(confidentially) dan kompetensi yang harus tercermin dalam perilakunya. 

Sehingga auditor internal dapat memberikan masukan-masukan yang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (Yan Shandy, 2012). 

Salah satu manfaat dari jasa internal audit adalah membantu manajemen 

dalam mencapai kinerja perusahaan yang baik, memberikan catatan atas 

kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi, dan memberikan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh internal audit kewajarannya lebih dapat 

dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Fungsi 
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audit internal telah berkembang dari sebuah profesi akuntansi berbasis manajemen 

berorientasi profesi, menjadi berusaha membantu manajemen senior organisasi 

dalam mencapai tujuan operasional (Fourie dan Erasmus, 2009). 

Banyaknya kasus perusahaan yang �jatuh� karena kegagalan bisnis yang 

dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan 

keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, 

khususunya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini 

penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Elfarini, Eunike C, 

2007). 

Bila 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. Hal tersebut didasarkan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester ( IHPS ) I Tahun 2013, Badan Pengawas Keuangan (BPK) 

telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ( PDTT ) dilakukan atas 

69 objek pemeriksaan, yang meliputi 21 objek. Hasil PDTT tersebut 

mengungkapkan adanya 1.213 kasus yang terdiri atas 375 kasus kelemahan SPI 

dan 838 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil 

PDTT IHPS II Tahun 2013 atas 387 objek pemeriksaan, yang meliputi 29 objek 

pemeriksaan di lingkungan BUMN. Hasil PDTT tersebut mengungkapkan adanya 

1.548 kasus kelemahan SPI dan 3.576 kasus ketidakpatuhan terhadap ketetuan 
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perundang-undangan (Ikhtisar Hasil Laporan Pemeriksaan BPK Semester Tahun 

2013). 

Sedangkan hasil PDTT dalam IHPS I Tahun 2014 dilakukan 95 objek 

pemeriksaan, yang meliputi 23 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN 

mengungkapkan adanya 1.494 kasus yang terdiri atas 538 kasus kelemahan SPI 

dan 956 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. (Ikhtisar 

Hasil Laporan Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014). 

Pada fenomena lain mengenai profesionalisme auditor internal terjadi pada 

seorang internal audit yang membuat laporan keuanganperusahaan Raden Motor 

untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52miliar dari BRI cabang jambi 

pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap 

setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit 

macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.Keterangan pada 

fakta tersebut terungkap setelah tersangka Efendi Syam diperiksa dan dikonfrontir 

keterangan dengan saksi biasa sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut 

di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan 

ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan 

tersangka sebagai pemimpin Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat 

semestiya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. (www.kompas.com pada 18 

Mei 2011)  

Pada contoh kasus lainnya adalah Enron Corporation, perusahaan 

terbesar ke tujuh di AS yang bergerak di bidang industri energi. Para manajernya 

memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi moneter 
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yang besar.Kasus ini diperparah dengan praktik akuntansi yang meragukan dan 

tidak independennya audit yang dilakukan oleh Arthur Andersen terhadap 

Enron.Arthur Andersen, yang sebelumnya merupakan salah satu �The big six�

tidak hanya melakukan memanipulasi laporan keuangan Enron tetapi juga telah 

melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen 

penting yang berkaitan dengan kasus Enron.Independensi sebagai auditor 

terpengaruh dengan banyaknya mantan pejabat dan senior Arthur Andersen yang 

bekerja dalam department akuntansi Enron Corporation.Baik Enron maupun 

Andersen, dua raksasa industri di bidangnya, sama-sama kolaps dan menorehkan 

sejarah kelam dalam praktik akuntansi (Yuniarti, 2012). 

Fenomena-fenomena tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh 

faktor luar pribadi auditor internal, faktor dari dalam diri auditor internal, dan hal 

lainnya seperti kurangnya sikap profesionalisme auditor internal, sehingga 

berdampak pada kinerja auditor.Sadar akan pentingnya profesionalisme yang 

harus dimiliki oleh auditor internal, banyak perusahaan yang berupaya untuk 

merekrut, menempatkan, danmenempatkan pegawainya pada bagian auditor 

internal dari aspek pendidikan formal saja. Sementara aspek pengetahuan yang 

bersumber dari pendidikan teknis pada disiplin ilmu yang relevan masih kurang. 

Hal ini terlihat pada data yang diperoleh dari Yayasan Pendidikan Internal Audit 

dari tahun 1995 sampai dengan 17 April 2011 telah terdapat 2954 instansi yang 

mengikuti pelatihan audit internal, antara lain : BUMN, BUMD, BUMS, dan lain-

lain. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan atau pemahaman auditor internal 
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masih harus ditingkatkan. Jumlah pemegang sertifikat QIA per 17 April 2011 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pemegang Sertifikat QIA Tahun 1995-2011 

Tahun Jumlah BUMN BUMD BUMS Lain-lain Jumlah 
Kumulatif 

1995-2000 167 159 2 6 - 949 
2001 159 126 8 22 3 1108 
2002 178 134 4 40 - 1286 
2003 185 162 3 19 1 1471 
2004 187 106 3 77 1 1658 
2005 151 101 2 47 1 1809 
2006 256 136 3 113 4 2065 
2007 74 8 9 24 1 2139 
2008 225 154 8 44 19 2364 
2009 95 49 3 19 24 2459 
2010 388 227 27 113 21 2847 

April 2011 107 74 - 28 5 2954 
Jumlah 2954 2175 88 578 81  

Sumber: YPIA, QIA 

 Peneliti yang dilakukan Novia Dwi Putri (2014) dan Citra Ayu Rembulan 

(2014) yang berjudul �Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Internal 

terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal�. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara Independensi dan Kompetensi auditor internal 

dengan Kualitas Pelaksanaan Audit Internal. 

Kualitas pelaksanaan audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan 

pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian 

auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor 

untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada 

profesionalisme yang dimiliki auditor tersebut menurut De Angelo (1981) dalam 
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Watkins et al (2004) 

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di 

bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan 

formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 

2001).Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang 

mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Guna menunjang 

profesionalisme sebagai internal audit maka auditor dalam melaksanakan tugas 

audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkanyakni standar umum, 

standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan(Ikatan Akuntan Indonesia, IAI). 

Hal inilah yang menarik untuk diperhatikan bahwa profesi internal audit 

ibarat pedang bermata dua. Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas 

dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari 

klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak 

tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka 

independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah jangka 

waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (auditor tenure). 

Terkait dengan lama waktu masa kerja antara auditor dengan klien, 

kegagalan auditor tampak lebih banyak pada masa kerja yang pendek dan terlalu 

lama (Wooten, 2003) dalam Kusharyanti (2003).Setelah auditor menerima 

penugasan klien baru, pada penugasan pertama auditor memerlukan waktu untuk 

memahami klien sehingga ada kemungkinan auditor untuk menemukan salah saji 

material.Selain itu, auditor belum begitu mengenal lingkungan bisnis klien dan 
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sistem akuntansi klien sehingga kesulitan untuk mendeteksi salah saji. Namun 

semakin lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman 

dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan 

perubahan bisnis dan resiko yang terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan 

kurang waspada dalam hal mendapatkan bukti. 

Sikap profesionalisme seorang auditor internal sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan tugas, karena dengan adanya sikap profesional seorang auditor dalam 

menjalankan perannya akan semakin terjamin dan dapat bertanggung jawab, 

karena apabila seorang auditor internal tidak berperilaku profesional maka akan 

dapat mempengaruhi integritas akan apa yang telah dihasilkannya. Dari sekian 

banyak fenomena yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh auditor internal 

yang tidak bisa mempertahankan sikap profesionalisme dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti�PENGARUH 

PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS 

PELAKSANAANAUDIT (Studi Kasus Pada BUMN di Kota Bandung)�.

1.2 Identifikasi Masalah 

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis 

mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan skripsi 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal BUMN di kota Bandung? 

2. Bagaimana kualitas pelaksanaan audit internal BUMN di kota Bandung? 
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3. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas 

pelaksanaan audit internal BUMN di kota Bandung? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan audit internal pada 

perusahaan yang diteliti dan memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh 

profesionalisme auditor internal dengan kualitas audit. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui profesionalisme yang dimiliki auditor internal BUMN di 

kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan audit internal BUMN di kota 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap 

kualitas pelaksanaan audit internal BUMN di kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian inidilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak antara lain: 

1. Kegunaan Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan teori yang 

didapat dari perkuliahan maupun dari literature yag ada dalam penerapannya 

dengan masalah yang dihadapi perusahaan. 
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2. Kegunaan Perusahaan 

Diharapkan dapat memberi masukan-masukan atau sumbangan pemikiran 

yang berguna bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam 

mengelola pengendalian internal perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Kegunaan Pemerintah dan Masyarakat 

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan 

juga referensi bagi pembaca maupun peneliti dalam melakukan penelitian 

dengan topik permasalahan yang sama, sehingga kekurangan dalam penulisan 

dapat dilengkapi. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang di perlukan dalam 

menyusun skripsi ini. Maka penulis melakukan penelitian pada beberapa 

perusahaan BUMN di Bandung: 

1. PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), Jl. Moch. Toha No.77 

2. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), Jl. Japati No.1 

3. PT. PINDAD (Persero), Jl. Jend Gatot Subroto No.517 


