
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini berkembang dengan pesat, 

sehingga telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan sumber 

daya manusia. Perkembangan yang begitu pesat tersebut telah mentransformasikan 

masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Arus informasi telah merubah 

cara pandang dan berfikir manusia, sehingga timbulnya tuntutan-tuntutan yang tinggi 

terhadap kinerja auditor internal yang ada, agar dapat mengantisipasi perihal 

kemajuan dan perubahan lingkungan, khususnya terhadap lingkungan organisasi. 

Tuntutan ini berpengaruh pada semua bidang tak terkecuali juga pada bidang 

audit internal yang semakin lama harus semakin meningkatkan kualitas kerjanya. 

Audit internal harus dapat lebih profesional seiring dengan semakin maju dan 

berkembangnya suatu organisasi. 

Tanpa auditor internal maka direksi tidak memiliki sumber informasi internal 

yang bebas mengenai kinerja manajer. Audit internal merupakan suatu fungsi 

penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk 

mengevaluasi dan menguji kegiatan-kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh 

perusahaan. Ruang lingkup internal mendorong pengujian dan evaluasi atau 

efektivitas dan kelayakan dari sistem pengendalian intern serta kualitas kinerja dari 



yang melaksanakan tanggung jawab. Dengan tujuan membantu anggota organisasi 

agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. 

Untuk meningkatkan kualitas peran tersebut, auditor internal memerlukan 

kemampuan profesionalnya yaitu dengan meningkatkan kemampuan individu dalam 

melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang 

tugas audit serta penguasaan atas bidang operasional terkait dengan kegiatan 

perusahaan, sehingga kinerja auditor internal dapat memberikan nilai tambah, 

meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, dan membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

proses governance ( Tata Kelola Perusahaan ).  

Semakin berperannya auditor internal dapat dilihat pada laporan survey 

Harvard University yang tersadur pada majalah audit internal No.3  tahun 1997, 

menunjukkan bahwa auditor internal telah menangani sekitar 30% efisiensi dan 

efektivitas kegiatan perusahaan. Di samping itu auditor internal semakin banyak 

memberikan pelayanan kepada manajemen di mana aktivitas auditor tidak lagi 

terfokus pada keuangan namun telah banyak ke bidang operasional. 

Sehubungan dengan hal di atas, salah satu cara untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalisme dan agar tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan 

teknologi dan pengetahuan yaitu melalui program pendidikan dan pelatihan yang 

berkesinambungan. Selain itu kemampuan auditor harus ditingkatkan untuk 

mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat perubahan yang begitu 



cepat. Peningkatan kualitas staf departemen auditor internal tidak dapat dipungkiri 

lagi harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

Wujud profesionalisme dari seorang auditor internal yang tampak pada 

rangkuman standar profesional audit internal, yaitu independensi, kemampuan 

profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen 

bagian audit internal. 

Secara formal, memang staf audit ini bisa mengikuti pendidikan yang 

diadakan di berbagai lembaga pendidikan yang sudah terukur kualitasnya, baik yang 

ada di Indonesia, misalnya : Pendidikan Profesi Lanjutan di Yayasan Pendidikan 

Internal Audit ( YPIA ), Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor ( DS-QIA ), 

Perhimpunan Auditor Internal Indonesia ( PAII ), PPA-STAN, IAI, BPKP, dan 

lembaga-lembaga pendididkan manajemen lainnya yang menyelenggarakan 

pendidikan auditor internal yang bermutu internasional, misalnya : Pendidikan profesi 

yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors ( IIA ). 

Organisasi auditor internal dan lembaga baik secara formal dan non formal 

saling membantu dan saling mengisi dalam rangka mengembangkan audit internal di 

Indonesia. Yayasan Pendidikan Internal Audit ( YPIA ) yang berdiri pada tanggal 17 

April 1995 telah berusaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para 

auditor internal di Indonesia untuk menuju Certified Internal Auditor yang bersifat 

nasional yang mengacu dan menggunakan model dari Institute of Internal Auditors    

( IIA ). 



Dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang 

berkesinambungan, tidak menutup kemungkinan juga diselenggarakan dalam bentuk 

yang tidak formal. Dalam pengertian tidak perlu mengirimkan para staf audit ke suatu 

lembaga institusi pendidikan formal. Cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan 

program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan secara informal, misalnya 

antara lain melalui : belajar secara mandiri, pertemuan regular antara staf dan 

melakukan penelitian dalam bidang yang relevan. Berdasarkan uraian di atas, 

keahlian auditor serta persyaratan pendidikan dan pengembangan sangat diperlukan. 

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada auditor 

internal merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan suatu perusahaan. 

Sebagai bahan referensi dari penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Boby Iryanto ( tahun  1999 ) dan Tresna 

Suparman ( tahun 1998 ). Penelitian oleh Boby Iryanto pada tahun 1999, Fakultas 

Akuntansi  Universitas Pasundan Bandung dengan judul “Analisis Perbandingan 

Profesionalisme Auditor Internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor ( QIA ) dan 

non QIA” dengan objek penelitiannya terhadap perusahaan BUMN di kota Bandung 

yaitu PT. Telkom, membuktikan bahwa sertifikasi auditor internal tidak secara 

signifikan meningkatkan profesionalisme auditor internal yang telah mengikutinya 

atau yang telah bersertifikasi Qualified Internal Auditor. Tidak terbuktinya 

peningkatan profesionalisme auditor internal yang telah bersertifikasi Qualified 

Internal Auditor ini karena profesionalisme sangat bergantung dari sikap dan sifat 

dari para auditor internal itu sendiri, dan legitimasi lembaga penyelenggaraan. 



Penelitian yang dilakukan oleh Tresna pada tahun 1998, Fakultas Akuntansi 

Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Internal 

Auditor Terhadap Sikap Internal Auditor Atas Perusahaan”. Dengan objek 

penelitiannya pada dua perusahaan BUMN di kota Bandung yaitu PT. PLN dan PT. 

Pindad mengungkapkan bahwa dalam menghitung pengaruh antara dua sikap adalah 

kesiapan seseorang dalam menghadapi beberapa objek sehingga tidak dapat dihitung 

berapa besar pengaruh antara sikap tersebut ( yang nota bene menghadapi objek 

berbeda ). 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pendidikan berkelanjutan dan bagaimana dampaknya pada tingkat 

profesionalisme auditor internal yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi ini  

dengan judul “Hubungan Pendidikan Berkelanjutan Terhadap Profesionalisme 

Auditor Internal“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sejalan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, 

permasalahan yang akan dikemukakan adalah mengenai hubungan pendidikan 

berkelanjutan terhadap profesionalisme auditor internal. Untuk lebih jelasnya 

permasalahan yang akan di identifikasi dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah pelaksanaan pendidikan berkelanjutan auditor internal sudah baik. 

2. Berapa besar tingkat profesionalisme yang dilakukan auditor internal. 



3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan dari pendidikan berkelanjutan 

terhadap profesionalisme auditor internal. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk dapat menambah wawasan 

dan memperluas cakrawala pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya, terutama terhadap bidang kajian audit internal. Agar dapat 

mengembangkan cara berfikir kritis dan logis, analitis dan ilmiah serta mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pendidikan berkelanjutan dilaksanakan dan untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan berkelanjutan dengan 

profesionalisme auditor internal. Kemudian data dianalisis dan dihubungkan  dengan 

teori yang diperoleh dari perkuliahan dan fenomena-fenomena yang terjadi 

sebenarnya di lapangan untuk mendapat jawaban dari masalah dalam penelitian 

Berdasarkan dengan identifikasi masalah yang telah penulis paparkan di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan berkelanjutan auditor 

internal. 

2. Untuk mengetahui besarnya tingkat profesionalisme auditor internal di 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang signifikan dari 

pendidikan berkelanjutan terhadap profesionalisme auditor internal. 



1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi ilmu 

pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya 

akuntansi, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dengan fenomena-fenomena 

yang sesungguhnya di lapangan. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1. Bagi Profesi Audit Internal  

 Hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi Profesi Auditor 

Internal mengenai pendidikan berkelanjutan dan tingkat profesionalisme 

auditor internal serta sebagai masukan bagi Profesi Auditor Internal 

yang bekerja di perusahaan tempat penelitian dilakukan, mengenai 

pendidikan berkelanjutan dan hubungannya terhadap profesionalisme 

auditor internal. 

2. Bagi Penulis 

 Penelitian ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga karena 

dapat menambah wawasan dan menerapkan pengetahuan teoritis yang 

selama ini diperoleh selama perkuliahan dengan prakteknya pada 



perusahaan, khususnya mengenai hubungan pendidikan berkelanjutan 

dengan tingkat profesionalisme auditor internal. Dan juga untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi 

pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lain 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran 

pada pihak-pihak lain mengenai pendidikan berkelanjutan  dan 

hubungannya terhadap profesionalisme auditor internal. Sehingga 

skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai dasar 

bagi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

 Salah satu kegiatan audit internal adalah aktivitas keahlian yang bertujuan 

untuk memberikan jaminan dan konsultasi secara profesional kepada manajemen 

perusahaan, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern yang antara lain 

mengenai lingkungan pengendalian intern, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, 

informasi dan komunikasi. Auditor internal memerlukan kemampuan untuk 

meningkatkan profesionalismenya. Kemampuan auditor internal untuk melihat celah 

dan peluang demi kemajuan perusahaan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

kepada perusahaan. Kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui jenjang pendidikan 



berkelanjutan. Namun perlu diingat bahwa peningkatan profesionalisme auditor 

internal melalui program pendidikan berkelanjutan harus diikuti dengan kejujuran dan 

kecermatan kerja profesional karena tenaga ahli yang tidak jujur dan kerjanya 

ceroboh akan merusak citranya sendiri sebagai auditor internal. 

 Didalam Standar Profesi Auditor Internal tentang pendidikan berkelanjutan 

dikemukakan bahwa para pemeriksa internal harus meningkatkan kemampuan 

teknisnya melalui pendidikan berkelanjutan. Para pemeriksa berkewajiban 

meneruskan pendidikannya dengan tujuan untuk meningkatkan keahliannya. 

 Banyak pihak dewasa ini semakin mengandalkan peran auditor internal dalam 

mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan 

risiko, dan corporate governance. Telah banyak peraturan perundang-undangan, baik 

di tingkat nasional maupun internasional yang mencerminkan kepercayaan dan 

kebutuhan masyarakat terhadap peran audit internal dan sistem pengendalian intern 

dalam menjaga efektivitas organisasi, terutama untuk menghindari krisis serta 

kegagalan organisasi. 

 Sistem pengendalian intern semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan 

organisasi yang sehat dan berhasil. Kewajiban untuk mengembangkan, menjaga dan 

melaporkan sistem pengendalian intern merupakan ketentuan bagi instansi 

pemerintah dan BUMN/BUMD, Bank, perusahaan publik, maupun lembaga yang 

mendapat bantuan dari pemerintah. Auditor internal dapat memberikan sumbangan 

yang besar bagi komisaris, dewan pengawas, direksi, komite audit, pimpinan 



organisasi/lembaga, serta manajemen senior dalam mentaati kewajiban tersebut dan 

memberi nilai tambah organisasi. 

 Dalam bidang pendidikan akuntansi, Nevin dan Tucke ( 1993 ) dalam 

Mahfoeds ( 1999 ) memberikan identifikasi profesionalisme seorang akuntan sebagai 

penguasaan di bidang pengetahuan ( knowledge ), keterampilan ( skills ), dan 

karakteristik ( ethis ). 

“Profesionalisme berarti suatu usaha untuk mempertahankan kualitas suatu 

hasil pekerjaan atau meningkatkannya“. 

 

Dalam keterkaitan antara pendidikan berkelanjutan dengan profesionalisme 

seorang auditor internal bisa kita lihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Hiro 

Tugiman ( 1996 : 24 ) dalam ‘‘Perkembangan dan Tantangan Internal Auditing di 

Indonesia’’. Yang isinya “Jika kita membicarakan profesionalisme berarti 

menyangkut pada penggunaan teknik-teknik tertentu oleh individu, proses belajar dan 

mempraktekannya selama bertahun-tahun guna mengembangkan teknik tersebut, 

loyalitas individu guna mencapai kesempurnaan, dan berdiri sebagai individu di 

antara sesamanya”.     

Korompis berpendapat bahwa “seorang karyawan dikatakan profesioanal 

apabila ia dapat mengikuti aturan permainan organisasi tempat ia bekerja”. ( Hiro 

Tugiman, 1996:48). Sedangkan Christian mengartikan profesionalisme sebagai 

berikut : “Profesionalisme sebagai sikap dan prilaku seseorang dalam melakukan 

profesi tertentu. Seseorang yang profesional di samping mempunyai keahlian dan 



kecukupan teknis harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar 

kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, 

integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran kata dan perbuatan”.                        

( Hiro Tugiman,1996:48 ). 

Hall telah membuat teori mengenai elemen profesionalisme dia menyarankan 

profesional itu sebagai berikut : 

“(1) Believe their work to have importance, (2) Are commited to the service of 

the public good, (3) Demand autonomy in the provision of their service, (4) 

Advocate their self and, (5) Affiliate with others members of their 

occupation”.  ( Kalbers, 1995:67 ) 

 

Lima elemen profesionalisme ini, tujuan penelitian oleh Kalbers dan Forgaty        

( 1995 : 67 ) digambarkan sebagai berikut : Dedication to the profession, social 

obligation, demand for personal autonomy, belief in self-regulation, and community 

affiliation. 

Kelima elemen tersebut diterjemahkan oleh Hiro Tugiman ( 1996 : 49 ) 

menjadi : Dedikasi terhadap profesi, tanggung jawab sosial, permintaan akan otonomi 

profesional, keyakinan atas pengaturan sendiri dalam pekerjaannya, dan kemampuan 

profesional.                          

Atas dasar uraian kerangka pemikiran di atas maka penulis menurunkan 

sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut : 

“Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan berkelanjutan 

terhadap profesionalisme auditor internal”. 



1.6       Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey.  

Menurut Sugiyono ( 2004 : 11 ) metode deskriptif adalah sebagai berikut : 

“Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih ( independent) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan lainnya”. 

 

 Sedangkan menurut Moh. Nazir ( 2003 : 54 ) metode deskriptif adalah sebagai 

berikut : 

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitiannya yaitu dengan menggunakan 

pendekatan Survey. 

Metode survey menurut Moh. Nazir ( 2003 : 56 ) adalah sebagai berikut : 

“Metode Survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 

faktual, baik secara institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok 

atau daerah”. 



Metode ini membedah masalah-masalah serta mendapat pembinaan terhadap 

keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Penyelidikan dilakukan pada 

waktu yang bersamaan pada sejumlah individu atau unit baik secara sensual atau 

menggunakan sampel. Adapun teknik yang digunakan penulis untuk melaksanakan 

penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

 Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh 

 data  primer yaitu data yang diperoleh melalui : 

(1) Pengamatan (Observation), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung objek yang diteliti 

(2) Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data 

berwenang atau bagian lain berhubungan langsung dengan objek yang 

diteliti. 

(3) Kuesioner (Questionnaire) 

 Yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis berupa format 

 tertulis yang diajukan kepada para responden. 

2) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang 

bersifat teoritis/kepustakaan. 

 

 



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada dua perusahaan BUMN di kota Bandung. Di mana 

perusahaan tersebut adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk) yang beralamatkan 

di Jalan Japati No. 31, dan PT. PLN (Persero) di Jalan Asia Afrika No. 63. Adapun 

waktu penelitian dan pengumpulan data dimulai dari bulan Oktober 2008 sampai 

dengan 7 Maret 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


