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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan pendidikan akuntansi di Indonesia dewasa ini kian 

meningkat. Hal ini terbukti dengan makin bertambahnya lembaga-lembaga 

pendidikan baik lembaga pendidikan formal seperti perguruan tinggi negeri dan 

swasta, maupun lembaga informal seperti kursus yang menyelenggarakan 

pendidikan akuntansi.  

Pendidikan tinggi bisnis S1 terutama akuntansi dan manajemen sekarang 

ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Kualitas lulusannya masih 

dipertanyakan oleh masyarakat. Praktik bisnis seringkali menuntut kemampuan 

(skill) dan pengetahuan (knowledge) yang lebih dari apa yang diperoleh 

mahasiswa ketika di bangku kuliah. Oleh karena itu, lulusan-lulusan baru (fresh 

graduate) diharapkan memiliki skill dan  knowledge yang lebih agar dapat 

bersaing dengan lulusan lainnya dalam mendapatkan bidang pekerjaan yang 

diminatinya. Bidang pekerjaan yang diminati dari lulusan jurusan akuntansi salah 

satunya adalah sebagai auditor internal. 

Pertumbuhan bidang internal auditing pada pertengahan hingga akhir 

tahun tujuh puluhan menyebabkan terjadinya pertumbuhan jumlah lembaga 

pelatihan pemeriksaan atau auditing secara besar-besaran. Ini berakibat 

dibanjirinya profesi internal auditing oleh orang-orang baru yang hanya memiliki 

sedikit pendidikan formal atau bahkan tidak sama sekali, dan sebagian besar 

diantaranya sama sekali tidak memiliki pengalaman praktis. Padahal, auditor 

internal dengan pengalaman bertahun-tahun pun masih merasakan kebutuhan akan 

pelatihan secara lebih lanjut, baik untuk mempertajam kemampuan praktisnya 

maupun untuk lebih memahami lingkungan auditing yang baru. Pada saat ini, 

kecakapan auditor cukup mengagumkan, terutama terbatas pada tiga bidang, yaitu 

prinsip-prinsip audit internal, teknik-teknik audit internal, dan berbagai aspek 

administratif dari manajemen audit internal. 
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Pada waktu auditor internal memahami berbagai prinsip yang terdapat 

dalam profesinya, mahir melaksanakan berbagai teknik yang ada, dan menerapkan 

berbagai praktek administratif secara wajar, mereka akan semakin menyadari apa 

yang harus diberikan pada tahap pendidikan mereka selanjutnya. 

Untuk mencapai kecakapan, auditor internal harus mempunyai kualifikasi 

yaitu diantaranya pendidikan dan latihan, pengalaman, kualitas pribadi, dan daya 

khayal. Kualifikasi ini sangat diperlukan bagi mahasiswa yang memilih karir 

sebagai auditor internal.  

Pemilihan sebuah karir bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari 

pembentukan karir tersebut, setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya. Pilihan 

karir bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntan saja, banyak 

pilihan profesi yang dapat dipertimbangkan oleh mereka, tergantung dari faktor-

faktor yang melatarbelakanginya. Banyak realitas yang terjadi di dunia kerja di 

mana seseorang berkarir di luar disiplin ilmu yang ditempuhnya, namun alangkah 

baiknya jika karir yang dipilih sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, sehingga 

dapat tercapai efektivitas dalam menjalankan pekerjaan. 

Sarjana jurusan akuntansi dihadapkan pada tiga pilihan dalam melanjutkan 

karirnya, yaitu pertama dengan menjadi dosen atau disebut juga sebagai akuntan 

pendidik, kedua melanjutkan jenjang pendidikan profesi akuntansi apabila ingin 

menjadi akuntan publik harus mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) 

untuk mendapatkan gelar Bersertifikat Akuntan Publik (BAP) apabila ingin 

menjadi akuntan manajemen harus mengikuti ujian sertifikasi Qualified 

Accountant Management (QAM) kemudian untuk menjadi auditor internal maka 

harus menempuh pendidikan profesional yang diadakan Yayasan Pendidikan 

Internal Audit (YPIA) dan gelar yang diperoleh adalah Qualified Internal Auditor 

(QIA), dan yang ketiga memilih untuk bekerja.  

Profesi akuntan yang sejajar dengan akuntan publik adalah auditor 

internal. Di dalam suatu organisasi auditor internal sangatlah berperan dalam 

melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance. 
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Begitu banyak pilihan karir yang dihadapkan bagi mahasiswa lulusan 

akuntansi menjadikan sulitnya mengambil keputusan dalam memilih. Hal itu akan 

mengembalikan pertanyaan seputar pemilihan profesi kepada mahasiswa itu 

sendiri, apakah yang menjadi latar belakang pemilihannya dan apa yang 

diharapkan oleh mahasiswa akuntansi tersebut dengan pilihannya itu. Dengan 

demikian kondisi tersebut mengakibatkan tidak menjamin apakah mahasiswa 

akuntansi tersebut  memilih profesi karirnya sebagai akuntan. Perencanaan karir 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam karir, 

akan tetapi sebagian besar orang tidak dapat melakukan perencanaan karir secara 

tepat akibatnya timbul penyesalan dalam langkah yang diambil dalam memilih 

karir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Penelitian mengenai faktor-faktor pemilihan karir bagi mahasiswa 

akuntansi sebelumnya telah dilakukan oleh Lutfi Haris dan Ali Djamhuri yang 

tertulis pada Jurnal Telaah Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol.2 No.2, 

September 2001 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Leo Khadafi 

terhadap lima perguruan tinggi di Bandung tahun 2003. Dari hasil penelitian, 

mereka mengungkapkan bahwa terdapat lima faktor yang dominan dalam 

pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi yaitu: Nilai intrinsik atau nilai hakiki 

dari sebuah pekerjaan, fleksibilitas pekerjaan, peluang pasar pekerjaan, 

keuntungan yang dirasakan, dan beban yang akan ditanggung. 

Berdasarkan gambaran di muka bahwa di dalam menentukan karir yang 

akan dipilih mahasiswa sebagai auditor internal, memiliki faktor-faktor yang 

melatarbalakanginya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

lebih jauh mengenai pemilihan karir sebagai auditor internal. Hal tersebut yang 

menjadikan penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut:   

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi 

 Dalam Memilih Karir Sebagai Auditor Internal ”     

(Survei atas mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

 Ekonomi Universitas Widyatama Bandung). 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok penelitian 

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1.  Apakah faktor nilai intrinsik dari sebuah pekerjaan, fleksibilitas pekerjaan, 

peluang pasar pekerjaan, keuntungan yang dirasakan, dan beban yang akan 

ditanggung mempengaruhi pemilihan karir sebagai auditor internal bagi 

mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 

2.  Apakah faktor nilai intrinsik dari sebuah pekerjaan, fleksibilitas pekerjaan, 

peluang pasar pekerjaan, keuntungan yang dirasakan, dan beban yang akan 

ditanggung berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

auditor internal bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah terutama untuk mendapatkan data yang 

diperlukan guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 

sebagai auditor internal bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui: 

1. Faktor nilai intrinsik dari sebuah pekerjaan, fleksibilitas pekerjaan, 

peluang pasar pekerjaan, keuntungan yang dirasakan, dan beban yang 

akan ditanggung mempengaruhi pemilihan karir sebagai auditor internal 

bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

2. Faktor nilai intrinsik dari sebuah pekerjaan, fleksibilitas pekerjaan, 

peluang pasar pekerjaan, keuntungan yang dirasakan, dan beban yang 

akan ditanggung berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir 

sebagai auditor internal bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi: 

1.   Penulis sendiri 

Diharapkan untuk dapat mengetahui dan memahami perbandingan antara 

disiplin ilmu khususnya bidang akuntansi dengan faktor-faktor karir 

akuntansi terutama karir sebagai auditor internal bagi mahasiswa 

akuntansi. 

2.   Pembaca umumnya dan mahasiswa khususnya 

Memberikan kontribusi berupa informasi yang dapat diberikan kepada 

masyarakat pada umumnya dan mahasiswa akuntansi pada khususnya, 

terutama mahasiswa akuntansi di lingkungan civitas akademika 

Universitas Widyatama Bandung, mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir sebagai auditor internal bagi mahasiswa 

akuntansi.  

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 

akuntansi terutama karir sebagai auditor internal bagi mahasiswa 

akuntansi. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

 Pertumbuhan yang pesat terjadi pada lembaga pendidikan akuntansi yang 

mencetak tenaga kerja terdidik, maka harus diupayakan untuk mempertahankan 

kualitas dan kompetensi lulusannya, sehingga mereka memiliki kompetensi teknis 

dan moral yang memadai untuk mendapatkan peluang kerja yang kian terbatas. 

Secara umum, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi setelah menyelesaikan jenjang 

pendidikan S1 memiliki alternatif pilihan karir. pertama dengan menjadi dosen 

atau disebut juga sebagai akuntan pendidik, kedua melanjutkan jenjang 

pendidikan profesi akuntansi apabila ingin menjadi akuntan publik harus 

mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) untuk mendapatkan gelar 

Bersertifikat Akuntan Publik (BAP) apabila ingin menjadi akuntan manajemen 
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harus mengikuti ujian sertifikasi Qualified Accountant Management (QAM) 

kemudian untuk menjadi auditor internal maka harus menempuh pendidikan 

profesional yang diadakan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan gelar 

yang diperoleh adalah Qualified Internal Auditor (QIA), dan yang ketiga memilih 

untuk bekerja baik sebagai karyawan perusahaan, karyawan instansi pemerintahan 

maupun berwiraswasta. Dengan kata lain, mahasiswa setelah menyelesaikan 

jenjang pendidikan Sarjana Akuntansi dapat memilih profesi akuntan maupun 

profesi selain akuntan. 

 Perencanaan karir merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

mencapai kesuksesan dalam berkarir. Akan tetapi, sebagian besar orang tidak 

dapat melakukan perencanaan karir secara tepat karena senantiasa dihinggapi 

kekhawatiran terhadap ketidakpastian di masa mendatang. Demikian halnya 

dengan yang dialami mahasiswa tahun terakhir, mereka sangat membutuhkan 

masukan dari para pendidik dalam perencanaan karir agar masa studi mereka 

dapat dimanfaatkan secara efektif. 

Pengertian karir menurut Marihot Tua Effendi Hariandja (2002: 219), 

adalah sebagai berikut: 

“Karir adalah keseluruhan jabatan / pekerjaan / posisi yang dapat diduduki 

seseorang selama kehidupan  kerjanya dalam organisasi atau dalam 

beberapa organisasi”. 

 

Sedangkan pengertian karir menurut Rebecca Tee yang dialihbahasakan 

oleh Asnawi (2004: 11), adalah: 

“Karir lebih dari sekadar pekerjaan tetap, karir memiliki aktivitas-aktivitas 
seperti kontrak-kontrak permanen, freelance, konsultan, atau kerja sendiri, 
aktivitas pasca-pensiun, adanya pendidikan dan pelatihan formal, studi 
informal atau materi yang dipelajari sendiri, adanya keterlibatan publik 
serta menyangkut hobi dan minat”. 

 

 Dari kedua pengertian karir di muka, dapat disimpulkan bahwa karir 

adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama kehidupan kerjanya, 

yang memberikan nilai penting dalam kehidupan seseorang. 
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 Kemampuan untuk memilih dan mempertahankan jalur karir yang dinamis 

dan mengembangkan keterampilan dan prestasi merupakan keharusan bagi setiap 

orang yang ingin menempuh dan menjalani suatu karir. Karir harus dibangun 

berlandaskan pertimbangan faktor-faktor yang mendasari pemilihan karir tersebut, 

pengalaman masa lalu dan memaksimalkan peluang yang ada dalam rangka 

mencapai kesuksesan dan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan kerja. 

Pemilihan karir dimulai dari mengkaji ulang situasi diri saat ini sampai 

mengeksplorasi pilihan-pilihan karir, memantau perkembangan dan menangani 

krisis dan perubahan yang terjadi selama perjalanan  karir. 

Lebih lanjut Rebecca Tee yang dialihbahasakan oleh Asnawi (2004: 3), 

menyebutkan bahwa: 

“Karir dapat diibaratkan sebagai perjalanan, jika perjalanan ingin 

dijadikan sebagai ekspedisi yang bermakna dan bukan ekspedisi yang 

tanpa tujuan, maka perjalanan tersebut harus di manage dengan baik”. 

 

Oleh karena itu dalam membuat pilihan terbaik dari semua pilihan karir 

yang ada di depan mata selama kehidupan kerja, harus diperhatikan dengan 

seksama mengenai tujuan-tujuan dari karir, peka terhadap peluang-peluang yang 

ada, dan cepat dalam membuat keputusan-keputusan penting ketika diperlukan. 

Perencanaan karir yang efektif akan membantu untuk senantiasa selalu siap dan 

fokus, maka ketika diperlukan keputusan dalam penentuan karir yang dipilih akan 

membantu dalam membuat keputusan yang tepat, sehingga tidak terjadi 

penyesalan dikemudian hari mengenai pengambilan jalur karir yang telah dipilih. 

Menurut Mutiara S. Panggabean (2002: 59), perencanaan karir adalah: 

“Suatu proses yang digunakan seseorang  untuk memilih tujuan karir dan 
jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan suatu proses yang 
bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan individu 
dengan kesempatan untuk mengisinya secara sistematis”. 
 

Akuntan menurut pekerjaan yang dilakukannya dapat dibagi atas akuntan 

publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik dan akuntan pemerintah. Akuntan 

pemerintah terdiri dari mereka yang bertugas di perusahaan-perusahaan negara, 
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bank-bank pemerintah, akuntan pajak, Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan 

Negara dan lain-lain. Akuntansi manajemen dapat menjalankan tugasnya sebagai 

akuntan yang mengatur pembukuan dan pembuatan ikhtisar-ikhtisar keuangan 

atau membuat (mendesain) sistem akuntansi perusahaan. Akuntan pendidik adalah 

profesi akuntan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa 

pendidikan akuntansi oleh lembaga-lembaga pendidikan. Akuntan publik atau 

akuntan pemeriksa (auditor) yang memberikan pelayanan akuntansi kepada 

masyarakat atas keperluannya dalam bidang akuntansi. 

Dewasa ini profesi auditor khususnya auditor internal sangatlah 

dibutuhkan untuk membantu  menjalankan perusahaan  agar dapat memanfaatkan 

dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efesien serta 

penanganan perusahaan secara profesional seiring dengan perubahan kondisi 

ekonomi. Hal ini tentunya menuntut fungsi audit internal yang lebih optimal. 

Selain mengandalkan sistem pengendalian yang ada, perusahaan juga 

membutuhkan suatu fungsi yang bertugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi 

atas sistem pengendalian tersebut. Kondisi ini menyebabkan profesi auditor 

internal pada saat ini mengalami perkembangan sesuai dengan semakin 

pentingnya peran yang diharapkan dari profesi tersebut. 

Pengertian auditor internal menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja 

(2002: 29), adalah sebagai berkut: 

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 
(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya 
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menetukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menetukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.  
 

Konsep maupun teori yang ada telah menyatakan bahwa keberadaan atau 

alasan diadakannya audit internal dalam organisasi adalah untuk memperbaiki 

kinerja organisasi jika tindakan audit ini berhasil dalam meningkatkan kinerja unit 

maka berarti akan menunjang ke arah perbaikan organisasi secara keseluruhan. 

 



 

 

 

9

Adapun pengertian audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi 

Auditor Internal / KOPAI (2004: 5), sebagai berikut: 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 
dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu 
organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 
sisitematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance”.  

  

Kegiatan audit internal adalah menguji dan menilai efektivitas dan 

kecukupan sistem pengendalian yang ada dalam organisasi. Tanpa adanya fungsi 

audit internal, Dewan Direksi dan Manajer Puncak tidak memiliki sumber 

informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. Dari sini dapat 

disimpulkan, bahwa profesi audit internal sangat dibutuhkan dalam organisasi 

untuk memberikan semua informasi penting yang dapat memberikan nilai tambah 

bagi organisasi. 

Sebagai suatu profesi, auditor internal memiliki peran dalam organisasi yaitu 

melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.  

Banyak faktor yang menjadi latar belakang pemilihan karir bagi mahasiswa 

akuntansi untuk saat ini. Keputusan yang tepat agar pilihan karir berasal dari 

pemikiran-pemikiran matang individu mengenai pemahaman diri serta nilai 

(value) dari karir tersebut. terutama karir sebagai seorang auditor internal. Jenjang 

pendidikan dan syarat-syarat untuk menjadi seorang auditor internal yang tidak 

mudah harus ditempuh mahasiswa. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang 

auditor internal ini adalah sebagai berikut: 

1. Lulus Strata Satu (S1) akuntansi atau Sarjana Ekonomi (S.E). 

2. Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (PPA). 

3. Telah menempuh Ujian Sertifikasi Qualified Internal Auditor.  

 

Selain syarat-syarat tersebut di muka, syarat-syarat lain yang harus dimiliki 

oleh seorang auditor internal yaitu keahlian (skills), pengetahuan (knowledge) dan 

profesionalisme mutlak harus dimiliki oleh seorang auditor internal. Hal tersebut 
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dikarenakan bidang pekerjaan auditor internal yang begitu luas dan seorang 

auditor internal dituntut untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

independen dan profesional. Oleh karena itu, pemilihan karir auditor internal ini 

memerlukan pertimbangan yang matang dan kesiapan yang cukup bagi 

mahasiswa yang akan mengambil jalur karir ini. 

Berdasarkan rerangka pemikiran di muka maka penulis mengambil hipotesis 

bahwa : “Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor nilai intrinsik dari sebuah 

pekerjaan, fleksibilitas pekerjaan, peluang pasar pekerjaan, keuntungan yang 

dirasakan, dan beban yang akan ditanggung terhadap pemilihan karir sebagai 

auditor internal bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini 

adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, didukung dengan studi literatur atau 

studi kepustakaan berdasarkan pengalaman kajian perpustakaan berupa data dan 

angka sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.  

 Menurut Moh. Nazir (2003: 54), yang dimaksud dengan penelitian 

deskriptif adalah sebagai berikut: 

“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

 

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai situasi yang sebenarnya dari 

objek penelitian.  
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 Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei. Metode 

survei menurut Moh. Nazir (2003: 56), adalah: 

“Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-
gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik 
tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau 
suatu daerah. Metode survei membedah serta menguliti serta mengenal 
masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan 
praktik-praktik yang sedang berlangsung”. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di muka, dapat disimpulkan bahwa 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai sekelompok 

manusia ataupun objek tertentu dengan mengadakan penyelidikan untuk 

memperoleh fakta-fakta sehingga dapat membuktikan objek yang sedang diamati 

tersebut. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung pada objek 

yang diteliti, dalam hal ini yaitu mahasiswa Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung menempuh mata kuliah  

seminar audit internal dan audit internal  tahun akademik yang sedang 

berjalan. Pengumpulan data diperoleh melalui: 

1). Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara           

 langsung objek penelitian. 

2). Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat 

 pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang 

 berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu teknik berdasarkan literatur guna 

memperoleh dasar teoritis dalam pemecahan masalah yang diteliti. Data dari 
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literatur berguna sebagai bahan pertimbangan atas data yang diperoleh dari 

penelitian. 

 Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut 

dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari, sehingga akhirnya dapat 

disimpulkan yang akan menjawab permasalahan. Hal ini dilakukan untuk 

menyederhanakan analisis agar lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Widyatama Bandung, 

sedangkan objek yang diteliti adalah mahasiswa yang menempuh mata kuliah  

seminar audit internal dan  audit internal tahun akademik yang sedang berjalan 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Waktu penelitian dilakukan pada 

bulan Februari 2009 sampai dengan selesai. 

 

 
 
 


