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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan wajib menyusun laporan keuangan karena sesuai 

dengan tujuan dibuatnya laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang 

posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun oleh 

manajemen perusahaan sebagai alat komunikasi dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. Dilihat dari tujuannya yang 

dimaksud laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok dasar menurut karakteristik ekonominya (SAK, 2012 : par 47). 

Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara 

umumnya hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu 

dan informasi non-keuangan tidak wajib untuk disediakan. Laporan keuangan 

juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan padanya. 

Hal demikian diperlukan pengguna agar mampu menilai tindakan yang telah 

dilakukan manajemen, bagi pengguna dalam membuat keputusan, dimana 

keputusan tersebut mungkin mencakup diantaranya keputusan untuk menjual 
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investasi yang terdapat dalam perusahaan, dan keputusan untuk memberhentikan 

maupun tetap menggunakan manajemen sebelumnya. 

Tujuan laporan keuangan penting bagi perusahaan, sehingga manajemen 

perlu memperhatikan kualitas dari laporang keuangan tersebut. Laporan keuangan 

dikatakan berkualitas jika dalam penyusunan dan menyajikan informasinya 

memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ciri-ciri karakteristik kualitatif 

laporan keuangan harus melekat pada informasi akuntansi dan membuat informasi 

keuangan berguna bagi pemakai pada saat pengambilan keputusan. Menurut SAK 

kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (2012,7) menyatakan 

bahwa terdapat empat ciri-ciri karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, 

relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.  

Manfaat yang ingin didapat oleh perusahaan dari laporan keuangan yang 

berkualitas tentunya sebagai alat bantu bagi pemakai baik pihak intern maupun 

ekstern dalam proses pengambilan keputusan. Bagi pihak intern laporan keuangan 

dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik 

yang secara tidak langsung menggambarkan kinerja dari manajemen itu sendiri, 

yaitu dapat dilihat dari tingkat efisiensi operasi dan prestasi manajemen dalam 

mengelola aktivitas perusahaan dan biasa dilihat dari berapa besar laba yang 

diperoleh. Sedangkan bagi pihak ekstern perusahaan, laporan keuangan pada 

umumnya dipakai sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan serta sebagai 

dasar pertimbangan dalam melakukan investasi maupun pemberian kredit. Namun 

layaknya sebuah alat, penggunaan laporan keuangan tergantung kepada pihak 

yang menggunakannya, tetapi terdapat pihak yang menggunakan laporan 
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keuangan tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan 

perusahaan dan tanpa mengindahkan ciri dari karakteristik kualitatif laporan 

keuangan. 

Dalam kasus saat ini, terdapat masalah mengenai manipulasi laporan 

keuangan yang mengindikasikan pengawasan internal perusahaan tidak 

menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satunya pada PT. Katarina Utama Tbk, 

perusahaan tersebut dituding pemegang sahamnya PT Media Intertel Graha (MIG) 

telah melakukan manipulasi laporan keuangan auditan tahun 2009. "Dalam 

laporan keuangan audit 2009, Katarina mencantumkan ada piutang usaha dari 

MIG sebesar Rp 8,606 miliar dan pendapatan dari MIG sebesar Rp 6,773 

miliar.Itu tidak benar sama sekali, MIG tidak memiliki utang kepada Katarina 

maupun memberikan pendapatan ke Katarina," ujar Kuasa Hukum MIG, Saifullah 

kepada detikFinance, Rabu (25/8/2010). Menurut Saifullah, tindakan yang 

dilakukan Katarina sangat merugikan MIG, baik secara materiil maupun 

immateriil. Sebab, fakta yang ada justru Katarina yang pernah memiliki utang 

kepada MIG sebesar Rp 2 miliar. "Jadi mereka memutar balikkan fakta, justru 

Katarina yang pernah berutang kepada MIG sebesar Rp 2 miliar," ujarnya. 

Berdasarkan dokumen yang diterima detikFinance, Katarina mengajukan 

pinjaman kepada MIG sebesar Rp 2 miliar pada 20 Agustus 2008. Dokumen 

bermaterai tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan Katarina Mohd 

Sopiyan Rashdi (yang menjabat saat itu) dengan Direktur MIG, Barry 

Japadermawan. "Pinjaman tersebut dilunasi oleh Katarina pada 23 Juli 2009 

dengan pembayaran akhir sebesar Rp 1,994 miliar," ujarnya. Dokumen 
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pembayaran yang dipegang detikFinance juga menunjukkan bahwa benar pada 23 

Juli 2009 terjadi pembayaran sebesar Rp 1,994 miliar dari rekening Katarina di PT 

Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) kepada MIG Bukti pembayaran ini sekaligus 

mengklarifikasikan tulisan detikFinance sebelumnya di mana tertulis Katarina 

membayarkan utang sebesar Rp 1,9 miliar kepada Komisaris RINA Budi 

Japadermawan dengan menggunakan dana IPO. "Jadi sebenarnya bukan 

pembayaran utang kepada Pak Budi, melainkan kepada MIG sebesar Rp 1,994 

miliar.Pak Budi memang pemilik MIG, tapi pelunasan itu untuk pinjaman antar 

perusahaan. (DetikFinance, 2010). 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas diduga bahwa adanya 

pihak internal yang belum menjalankan tugasnya secara profesional tidak mampu 

untuk melakukan pencegahan terhadap manipulasi laporan keuangan yang 

dilakukan oleh manajemen, sehingga kualitas laporan keuangan dipertanyakan 

oleh pihak pengambil keputusan yang menggunakan informasi tersebut. Pihak 

yang terkait dalam pengawasan laporan keuangan tersebut adalah auditor internal. 

Auditor internal merupakan alat pengendalian manajemen untuk melakukan 

fungsi pengawasan sehingga dapat dikatakan keberadaan pihak yang berperan, 

dimana auditor internal dan pekerjaannya merupakan komponen yang diharapkan 

untuk memberikan nilai tambahan bagi perusahaannya serta memberikan 

sumbangan yang besar bagi penggunanya (Konsorsium Organisasi Profesi Audit 

Internal, 2004:9). 

Sebagaimana perannya dalam membantu meningkatkan kualitas laporan 

keuangan suatu perusahaan, auditor internal harus memenuhi kriteria sifat 
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profesional (profesionalisme), yaitu suatu tindakan dalam mempertahankan 

maupun meningkatkan suatu hasil pekerjaan (Tugiman, 2006:49). 

Agar dapat mengemban kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan 

peran tersebut dengan baik, auditor internal memiliki suatu kode etik dan standar 

yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik auditor 

internal, serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas dan memenuhi 

tanggung jawab profesinya. Tugiman (2006:46), menjelaskan tujuan dibuatnya 

kode etik auditor internal untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Kode etik yang demikian, memuat standar perilaku 

sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar dan pedoman praktik audit 

internal terdapat di dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang terdiri atas 

standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kualitas pekerjaannya serta menunjang profesionalisme auditor 

internal. 

Auditor internal merupakan profesi yang bekerja dalam perusahaan 

dengan tuntutan agar dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi 

manajemen perusahaan. Tugas internal auditor ini adalah tidak hanya mencakup 

audit keuangan saja tetapi juga audit ketaatan dan operasional perusahaan, dengan 

demikian profesi ini bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan 

agar dapat berjalan efektif. Perusahaan-perusahaan besar terutama yang sudah go 

public tentunya membutuhkan profesi internal auditor dalam perusahaannya 

(Sawyer, 2005:4).  
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Auditor internal dalam menjalankan tugasnya membantu manajemen 

maupun karyawan lainnya, dengan memberikan saran-saran perbaikan yang 

konduktif dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan 

memberikan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

yang dianalisis harus bertindak secara profesional. Karena masih berada pada satu 

perusahaan yang sama, namun hal tersebut bukan berarti auditor internal harus 

membiarkan kecurangan-kecurangan yang dianggap kecil, hal yang demikianlah 

yang tidak sesuai dengan etika profesi audit internal dan tidak memperlihatkan 

sikap profesional yang diharapkan oleh perusahaan. Hal ini juga dijelaskan dalam 

standar dan pedoman praktik audit internal yaitu Standar Profesi Audit Internal 

(SPAI) yang berkaitan dengan sikap profesional auditor internal berkenaan 

dengan karakteristik organisasi, individu dan pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan audit internal adalah standar atribut diantaranya: standar atribut nomor 

1100: mengenai independensi dan objektivitas; dan standar atribut nomor 1200: 

mengenai keahlian dan kecermatan professional. 

Pertanggungjawaban auditor internal yang melakukan tugasnya tentunya 

harus memenuhi suatu kriteria profesionalisme. Agoes (2012:42) menyatakan: 

“Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya 
pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-

pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu.” 

 

Berdasarkan definisi tersebut maka sudah selayaknya auditor internal 

memenuhi kriteria-kriteria profesionalisme dan berusaha melakukan pekerjaanya 

dengan penuh rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Kriteria-kriteria 

profesionalisme auditor internal yang dimaksud meliputi pelayanan kepada 
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publik, pelatihan khusus berjangka panjang, taat pada kode etik, menjadi anggota 

asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan, jurnal publikasi bertujuan untuk 

meningkatkan keahlian praktik, menguji pengetahuan para kandidat auditor 

internal bersertifikat, serta lisensi oleh negara atau sertifikasi oleh dewan 

(Sawyer,2005:10). 

Kriteria-kriteria tersebut menjelaskan bagaimana seorang auditor harus 

bersikap secara profesional dan berintegritas. Hal tersebut berkaitan dengan tugas 

auditor internal, sebagai pemeriksa laporan keuangan sebelum dilakukan 

pemeriksaan oleh pihak eksternal. 

Menurut penelitian Pertamawati (2008) bahwa profesionalisme auditor 

internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa 

auditor internal pada PT. Inti Bandung memiliki sikap profesionalisme yang 

tinggi.Dari hasil perhitungan statistik diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 

0,950 yang berarti adanya hubungan yang kuat antara profesionalisme auditor 

internal dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan profesionalisme auditor 

internal dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan sebesar 90% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan pengujian hipotesis didapat t hitung 

sebesar 8,627 lebih besar dari t tabel sebesar 2,306, maka hipotesis yang diajukan 

dapat diterima. 

Menurut penelitian Amalia (2014) tentang profesionalisme auditor internal 

terhadap kualitas pelaporan keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

auditor internal mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Koordinasi dan 



8 

 

kerjasama antara auditor internal dan auditor eksternal memiliki pengaruh positif 

terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Semakin baiknya derajat 

keterlibatan auditor internal dalam pengawasan keandalan pelaporan keuangan 

akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba meneliti bagaimana pengaruh 

auditor internal pada perusahaan lain disebabkan fenomena yang tengah marak 

tentang praktek manipulasi laporan keuangan, yang merugikan baik pihak yang 

berhubungan langsung atau yang berhubungan tidak langsung dengan 

penggunanya, dalam rangka penelitian ini dipilih perusahaan yang terbuka dalam 

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Penelitian 

dilakukan terhadap beberapa perusahaan. Sehingga memudahkan penulis dalam 

pengambilan data yang dibutuhkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menuangkan ke dalam bentuk 

karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: 

”Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan” (Survei pada PT. Yakjin Jaya, PT. Long Sun 

Indonesia, dan PT. Polyfin Canggih di Bandung) 

 

1. 2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang dapat diidentifikasi: 

1. Apakah auditor internal pada PT. Yakjin Jaya, PT. LongSun Indonesia, 

dan PT. Polyfin Canggih telah melaksanakan profesionalismenya. 
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2. Apakah profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pada PT. Yakjin Jaya, PT. Long Sun Indonesia, dan 

PT. Polyfin Canggih. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 

lebih luas dalam bidang audit internal khususnya terhadap kualitas laporan 

keuangan yang ada di dalam perusahaan. 

Di dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengetahui sikap profesionalisme yang dilaksanakan oleh auditor internal. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap 

kualitas laporan keuangan.   

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Merupakan suatu bentuk skripsi sebagai satu syarat dalam menempuh 

ujian kesarjanaan pada Universitas Widyatama, dan dapat menjadi 

suatu tambahan pengetahuan yang berharga serta penulis dapat lebih 

memahami pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

2. Bagi Pembaca dan Pihak Lain 
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Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi dan wawasan yang bermanfaat dan pengetahuan 

mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi dan 

bahan informasi untuk dapat memahami peranan profesionalisme 

auditor internal dalam menunjang kualitas laporan keuangan dan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi himpunan 

pimpinan perusahaan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan 

yang ada pada perusahaan. 

4. Bagi Manajemen 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi yang berguna 

sebagai bahan masukan dalam meningkatkan keefektifan 

profesionalisme auditor internal dan pengendalian internal dalam 

kaitannya dengan kualitas laporan keuangan. 

 

1.5 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Yakjin Jaya, PT. Long Sun Indonesia, 

dan PT. Polyfin Canggih dikota Bandung melalui instansi terkait yang berwenang 

memberikan penilaian kinerja. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan 

November 2014 sampai dengan selesai. 


