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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan usaha yang semakin kompetitif membuat perusahaan dituntut 

untuk semakin efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitasnya, terlebih dalam 

kondisi perekonomian saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Bencana alam, 

terorisme, suasana usaha yang tidak kondusif menjadi akar terhambatnya 

perkembangan perekonomian Indonesia. Perusahaan harus berusaha untuk 

mencari jalan keluar agar dapat tetap bertahan dalam menghadapi keadaan 

perekonomian serta bisnis seperti itu. Berbagai langkah yang dilakukan 

perusahaan antara lain dengan cara melakukan diferensiasi produk dan jasa, 

restrukturisasi maupun reorganisasi, menerapkan teknologi baru termasuk 

mengkaji kembali sistem pengendalian internal untuk dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Agar perusahaan dapat mencapai tingkat kinerja yang diinginkan dan 

adanya peningkatan pengendalian internal, manajemen membutuhkan adanya 

bantuan dari fungsi pengendalian internal atau internal auditing. Internal auditing 

adalah suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi yang 

bertujuan untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu internal auditing yang 

dalam hal ini adalah auditor internal akan melakukan analisa dan penilaian serta 

memberikan rekomendasi dan saran. 

Auditor internal memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan. 

Auditor internal diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen dalam 

mengamankan kegiatan operasional perusahaan. Peran auditor internal yang 

sangat besar adalah dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam suatu 

organisasi, hal ini tentunya akan sangat membantu manajemen dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dewasa ini, dan di masa yang akan datang. Namun 



banyak auditor internal merasa tidak nyaman bukan karena mereka tidak mampu 

untuk bekerja melainkan adanya anggapan bahwa fungsi auditor internal hanya 

sebagai pelengkap, oleh karena itu pekerjaan auditor internal sering tidak 

dianggap. Banyak rekomendasi dari auditor internal kepada pihak eksekutif tidak 

ditindaklanjuti hal ini yang menyebabkan konflik dan ketidakjelasan atas fungsi, 

wewenang dan tanggungjawab dari para auditor internal (www.kontan-

online.com/No.27,10 april 2006). Banyak auditor internal di Indonesia ditunjuk 

oleh pimpinan organisasi bukan berdasarkan kualifikasi seseorang dalam audit 

internal, melainkan karena perannya. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak 

audit internal  di Indonesia saat ini masih mendapatkan berbagai sebutan “indah” 

antara lain tukang mencari kesalahan, mata dan telinga pimpinan, watchdog, 

bersikap seperti polisi dan jaksa dalam organisasi, kurang membantu manajemen, 

dan sejuta kata yang keluar dari mereka (yang umumnya para manajer sendiri) 

yang sebenarnya juga masih “meraba-raba” apa itu internal audit (Kendarto, 

2003). 

Audit internal merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memberikan 

perbaikan  terhadap kinerja operasional auditee, namun demikian aktivitas yang 

dilakukan sangat kritis karena kedudukannya di dalam organisasi sangat 

mempengaruhi aktivitasnya yang menghendaki pengungkapan yang mungkin 

dianggap sebagai suatu tindakan yang kurang menyenangkan atau malah suatu 

ancaman untuk pihak yang diperiksa, padahal pihak yang diperiksa tersebut  

merupakan rekan sejawat mereka sendiri dalam organisasi. Oleh karena itu 

independensi dan objektifitasnya sebagai fungsi pemeriksaan yang berkualitas 

sering diragukan pihak lain, sehingga profesi auditor internal merupakan profesi 

yang sangat unik, kompleks, dan menantang. 

Sebagai suatu profesi, para auditor internal di lingkungan perusahaan 

memiliki suatu peran atau role yang didefinisikan sebagai suatu pola fungsi dan 

tugas yang diharapkan oleh lingkungannya untuk dikerjakan oleh individu 

tersebut. Tugas auditor internal sangat berat baik ditinjau dari segi moril maupun 

materiil. Profesi auditor internal dituntut untuk dapat memenuhi suatu kualifikasi 



yang sangat tinggi mengenai kecakapan teknisnya maupun materialitasnya. Oleh 

karena itu, auditor internal dituntut untuk memiliki kemampuan yang dapat 

memberikan jasa yang terbaik dan yang sesuai dengan kebijakan manajemen 

puncak organisasi dan norma ideal auditor internal yang terdapat dalam kode etik 

internal audit. 

Auditor internal sebagai pelaksana dari departemen internal audit, dalam 

melakukan tugasnya tentunya tidak lepas dari terjadinya konflik-konflik 

kepentingan baik individu, antar departemen, maupun antara individu dengan 

perusahaan. Keunikan yang dimiliki oleh profesi auditor internal dan keunikan 

yang terjadi pada suatu departemen internal audit di suatu organisasi atau 

perusahaan menyebabkan lingkungan kerjanya merupakan suatu lingkungan 

dimana terdapat kemungkinan besar dialaminya tekanan-tekanan maupun konflik-

konflik oleh para auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya (Chambers, 

1981:22). Berbagai tekanan maupun konflik yang dialami seorang auditor internal 

dalam melaksanakan pekerjaannya pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya 

role stress. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan K.W. Pei dan Davis yang berjudul, 

The Impact of Organizational Structure on Internal Audit Organizational 

Proffesional Conflict and Role Stress: An Exploration Linkages (1989: 104–105), 

role stress didefinisikan sebagai kondisi dimana seorang individu mengalami role 

conflict dan role ambiguity. Role conflict didefinisikan sebagai suatu situasi 

dimana terdapat harapan yang berbeda dari berbagai pihak atas aktivitas suatu 

pekerjaan. Sedangkan role ambiguity adalah suatu situasi dimana individu yang 

melaksanakan suatu peran dalam pekerjaannya mengalami kekurangan informasi 

mengenai aktivitas yang harus dilakukannya ataupun hasil yang diharapkan dari 

pekerjaan yang dilakukannya. 

Role stress umumnya berdampak negatif pada departemen yang 

bersangkutan pada khususnya, maupun perusahaan pada umumnya. Berdasarkan 

penelitian Rebels & E. Michael yang berjudul Independent Auditor’s Role Stress: 



Antecedent, Outcome and Moderating Variables, role stress dapat mengakibatkan 

menurunnya kualitas hasil kerja, rendahnya loyalitas pegawai pada perusahaan, 

dan tingginya keinginan untuk meninggalkan perusahaan (1990: 129). Oleh 

karena itu untuk mengurangi role stress auditor internal diperlukan lingkungan 

kerja yang mendukung terciptanya kondisi kerja yang saling bekerjasama antar 

berbagai pihak yang berkepentingan, cara berkomunikasi, cara berpikir yang baik 

yang pada akhirnya akan menuju pada peningkatan business performance. 

Dalam uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, timbul suatu 

kemungkinan bahwa role stress auditor internal memiliki pengaruh terhadap 

kinerja internal audit. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih 

lanjut permasalahan ini, yang dituangkan dalam penelitian yang penulis beri judul: 

“PENGARUH ROLE STRESS AUDITOR INTERNAL TERHADAP 

KINERJA INTERNAL AUDIT PADA PT. PLN (Persero)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang penulis sampaikan di atas tentang pengaruh 

role stress auditor internal terhadap kinerja audit internal PT.PLN (Persero), maka 

penulis mengidentifikasikan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana role stress auditor internal di PT. PLN (Persero)? 

2. Bagaimana Kinerja Internal Audit PT. PLN (Persero)? 

3. Bagaimana Pengaruh role stess auditor internal terhadap kinerja internal audit 

di PT. PLN (Persero)? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

untuk kemudian diolah dan dianalisis. Selain itu penelitian ini bermaksud dalam 



rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

program pendidikan pasca sarjana di Universitas Widyatama. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui role stress yang dialami auditor internal di perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kinerja internal audit perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh role stress auditor internal terhadap kinerja 

internal audit. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah: 

1.4.1 Manfaat Keilmuan 

• Bagi penulis, dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan tentang 

masalah yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

ada tidaknya kesesuaian antara teori yang dipelajari dengan fakta yang 

diperoleh. 

• Bagi peneliti yang lain, diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi 

khususnya untuk penelitian yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

• Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan masukan mengenai pengaruh role stress auditor internal 

terhadap kinerja internal audit. 

• Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi 

khususnya untuk topik yang sama. 



 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dewasa ini, perusahaan dituntut untuk dapat memanfaatkan dan mengelola 

sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif, efisien dan ekonomis serta 

penanganan perusahaan secara profesional seiring dengan perubahan kondisi 

ekonomi. 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 terus mengalami perkembangan sesuai dengan semakin 

pentingnya peran yang diharapkan dari profesi tersebut. 

Seberapa penting keberadaan auditor internal menurut laporan tahun 2002 

dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), auditor internal 

mendeteksi 19% dari total fraud yang terjadi pada 2002, sementara auditor 

eksternal hanya menemukan 11,5%. Perusahaan yang mempunyai departemen 

audit internal menderita kerugian hanya setengah dari jumlah kerugian yang 

ditanggung perusahaan yang tidak mempunyai departemen semacam itu. 

Keberadaan divisi audit internal merupakan suatu bagian integral 

perusahaan. Seperti yang dinyatakan oleh Barlow (1995:413) sebagai berikut : 

“Companies should have an effective internal auditing function that has 

respect and cooperative on both the board of directors and 

managements.” 

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 kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Pelaksanaan audit internal tidaklah mudah, auditor internal harus 

memiliki kemampuan profesi yang memadai, dimana dia harus bertanggungjawab 

atas segala tugas dan mendapat dukungan yang baik dari pihak manajemen. 



Kegiatan audit internal adalah untuk menguji dan menilai efektifitas 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, audit internal harus mengetahui apa yang harus 

dilaksanakannya sesuai dengan fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam 

organisasi. Hingga saat ini peran auditor internal semakin berkembang dan meluas 

sesuai dengan semakin dibutuhkannya pengendalian internal yang memadai. 

Dewasa ini banyak pihak yang mengandalkan peran auditor internal dalam 

mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan 

resiko dan corporate governance. Hal ini menyebabkan semakin kompleksnya 

aktivitas kerja yang harus dilakukan oleh seorang auditor internal sesuai dengan 

semakin berkembangnya profesi tersebut. 

Semakin luasnya aktivitas yang harus dilakukan oleh auditor internal 

menyebabkan profesi auditor internal tersebut merupakan peran yang potensial 

yang dapat menyebabkan terjadinya role stress, dimana hal ini terjadi karena audit 

internal merupakan suatu aktivitas kritis yang menghendaki adanya 

pengungkapan, sehingga menimbulkan tekanan bagi auditor internal dikarenakan 

adanya pengharapan yang berbeda dengan anggota organisasi lainnya atas peran 

yang diemban oleh auditor internal tersebut. 

Stress adalah sebagai suatu kondisi dinamis dimana seorang individu 

dihadapkan pada kesempatan, batasan-batasan untuk meraih kesempatan tersebut 

atau hal-hal yang dapat menghilangkan kesempatan tersebut, dimana kesempatan 

itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh individu tersebut (Robbins, 

2003). 



Stress disebabkan oleh tiga sumber potensial yaitu: faktor lingkungan, 

faktor organisasi dan faktor individu. Faktor lingkungan mencakup ketidakpastian 

ekonomi, politik dan teknologi. Faktor individu mencakup masalah keluarga, 

ekonomi dan kepribadian. Sedangkan faktor organisasi mencakup struktur 

organisasi, organization’s life stage, organizational leadership, budaya, tuntutan 

interpersonal, tuntutan tugas dan tuntutan peran (M. A. Cavaugh, and W. R. 

Boswell, 2000). 

Tuntutan peran atau role demands berhubungan dengan tekanan yang 

dialami oleh seorang individu atas fungsinya dalam melaksanakan suatu peran 

tertentu dalam sebuah organisasi. Tuntutan peran ini pada akhirnya akan bermuara 

pada terjadinya role stress pada individu. 

Menurut Buck K.W. Pei dan Frederick G. Davis (1989 : 104-105) dalam 

penelitiannya yang berjudul The Impact of Organization Structure on Internal 

Auditor Organizational Proffesional Conflict and Role stress mendefinisikan role 

strees sebagai berikut : 

“Role stress typicaly as difined according two variables ; role conflict 

and role ambiguity”. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa role stress yang 

dialami individu terdiri dari dua subvariabel yaitu adanya peran konflik (role 

conflict) dan peran ambiguitas (role ambiguity). Role strees adalah seberapa luas 

ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi adalah tidak jelas atau 

membingungkan (ambiguous) atau tidak sesuai dengan yang lainnya atau 

bertentangan (conflict) atau stress yang disebabkan tuntutan dari anggota 

organisasi lainnya atas peran yang diemban oleh individu. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Kahn, Wolve, Quinn, Snoeck dan Rosental, dalam penelitiannya yang 

berjudul Organization Stress : Studies in Role conflict and Ambiguity. 

Role ambiguity terjadi ketika individu yang memegang peran tidak merasa 

yakin terhadap peran yang diharapkan oleh anggota lain. Biasanya role ambiguity 

terjadi pada organisasi yang mengalami restruktruisasi atau reorganisasi. 



Sedangkan role conflict terjadi ketika individu dalam melaksanakan perannya 

tidak dapat merespon peran yang diharapkan oleh anggota lain dalam organisasi 

dan dapat diindikasikan dari kurangnya pengetahuan auditor untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan kepadanya, auditor tidak tahu bagaimana cara untuk 

menyelesaikan tugasnya dengan baik serta adanya keinginan atau ekspektasi yang 

saling bertentangan antara pihak manajemen dengan auditor sehingga auditor 

mengalami role conflict dalam menyelesaikan tugasnya. 

Selain hal yang telah dikemukan sebelumnya, penyebab lain dari role 

stress adalah kurangnya dukungan manajemen, meningkatnya gangguan 

komunikasi antar individu dan organisasi, serta adanya tuntutan yang berlebihan 

yang diharapkan individu atas peran yang diemban individu lain dalam organisasi. 

Akibat dari adanya role stress yang terjadi mengakibatkan menurunnya 

kinerja auditor dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja departemen internal 

audit secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rebele et all 

(1990 : 124-153) dalam penelitiannya menyatakan akibat dari terjadinya role 

stress sebagai berikut: 

“This study examines entecedents to and consequences of role stress 
(role ambiguity and role conflict) experienced by independent auditors. 
Job satisfaction performance, and job related tension were investigated 
as consequences of auditor role stress”. 

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh Rebele, menilai penyebab dan konsekuensi dari role stress (role 

ambiguty dan role conflict) yang dialami oleh auditor independen. Rendahnya 

kepuasan kerja dan ketegangan hubungan kerja dinilai sebagai konsekuensi atau 

akibat dari role stress yang terjadi pada auditor. 

Kinerja diartikan sebagai suatu hasil pelaksanaan kerja dari karyawan yang 

dapat dinilai perkembangannya melalui evaluasi yang sistematis oleh pihak yang 

berwenang untuk menilai, dan juga merupakan gambaran secara lengkap dan jelas 



mengenai kondisi yang mampu dikerjakan seseorang atau kelompok yang terkait 

dalam tugas pekerjaan tertentu dengan tingkat keberhasilan tertentu. Untuk 

mengetahui apakah kinerja tersebut memuaskan atau tidak memuaskan, maka 

perlu adanya suatu penilaian atas aktivitas yang dilakukan. 

Pada dasarnya penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku 

manusia dalam menjalankan peran yang mereka mainkan dalam suatu organisasi 

atau perusahaan, maka aspek perilaku dalam penilaian kinerja menjadi lebih 

dominan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang semestinya 

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja. 

Definisi kinerja menurut Mulyadi (1993;415) yang dikutip dari pernyataan 

Siegel dan Rawanauskas adalah sebagai berikut : 

“Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektifitas 

operasional organisasi, bagan organisasi dan karyawan berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.  

Penilaian audit internal sulit dilakukan karena audit internal merupakan 

fungsi-fungsi yang khas dan berbeda dari fungsi-fungsi yang lain dalam suatu 

organisasi. Hal ini disebabkan audit internal pada perusahaan diperlukan sebagai 

pusat jasa dan bukan pusat biaya atau pusat laba. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan indikator pengukuran kinerja 

internal audit berdasarkan peraturan atau standar kinerja yang terdapat pada 

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang ditetapkan oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal. Dalam melakukan penilaian atas kinerja yang 

dibutuhkan adalah perbandingan antara kinerja divisi dengan standar-standar yang 

ditetapkan, apabila kinerja telah sesuai dengan standar dan kriteria yang 

ditetapkan, maka kinerja dianggap memadai dan begitupula sebaliknya. 

Berdasarkan literatur-literatur yang ada, dapat diketahui bahwa stress yang 

dialami oleh seorang auditor tidak selalu berdampak negatif pada orang tersebut 

tetapi tergantung pada situasi dan kondisi maupun latar belakang lingkungan dan 



budaya dimana seseorang bekerja ataupun peran yang diemban seseorang dalam 

lingkungan dan budaya yang berbeda pula. Tetapi bagaimana pun, stress yang 

berlebihan akan berdampak negatif pada seseorang. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukankan sebelumnya, penulis 

merumuskan hipotesis penelitian bahwa role stress auditor internal memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja internal audit. 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Tekanan Kepuasan 
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6. Pemantauan Tindaklanjut 
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Role Conflict 

1 Peran auditor internal 
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auditor internal 
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auditor internal 

(Sumber: K W Pei 1989)
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1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, antara 

lain: 

a. Penelitian kepustakaan 

Penulis memperkuat landasan teori melalui literatur-literatur seperti buku 

dan jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya, serta artikel yang ada di media cetak 

maupun elektronik, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan dilakukan dengan menyebarkan alat penelitian, dalam 

hal ini menggunakan kuisioner yang akan disebarkan ke sebagian subjek 

penelitian yang dijadikan sampel, untuk memperoleh hasil yang dapat diandalkan. 

Kuisioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan oleh penulis pada PT PLN (Persero), dan 

waktu penelitian dilakukan mulai bulan April 2009 sampai dengan selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


