
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi merupakan sekelompok orang yang secara formal dipersatukan 

dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 

organisasi ini dapat bersifat profit oriented maupun non profit oriented. Dalam 

pencapaian tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Agar tujuan dapat tercapai secara optimal, penggunaan sumber 

daya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia (pegawai) 

adalah hal yang sangat kritis untuk berhasilnya suatu tujuan. Sehingga manusia ini 

merupakan sumber daya yang paling penting dan berperan dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan. 

Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus menetapkan cara yang terbaik 

dalam mendapatkan, memelihara, serta mempertahankan seluruh sumber daya 

manusia yang mereka miliki. Perusahaan harus merancang lingkungan kerja yang 

akan memotivasi pegawai sehingga dapat mencapai keberhasilan tujuan. Perusahaan 

juga harus mengembangkan rencana untuk memonitor dan mengevaluasi pegawai 

untuk memberikan suatu kompensasi berupa gaji. Dengan memonitor dan memberi 

kompensasi kepada pegawai secara wajar, maka pegawai akan tergerak untuk 

memaksimalkan kinerjanya. 

Aktivitas penggajian merupakan masalah yang sangat penting dan 

membutuhkan perhatian yang serius dari manajemen perusahaan. Dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut harus adanya pengendalian, dimana ruang lingkup 

dan luas perusahaan sebagai suatu kesatuan organisasi yang akan mempengaruhi dan 

menjadikannya lebih kompleks. Karena semakin besar perusahaan, kesempatan untuk 

melakukan penyimpangan dan kesalahan semakin terbuka, sehingga memungkinkan 

terjadinya inefisiensi, kebocoran dan ketidaktaatan terhadap prosedur yang telah 

 
 



 
 

ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal semacam ini dan 

untuk memberikan penilaian terhadap operasi perusahaan, maka dibutuhkan suatu 

pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 

Pengendalian intern yang handal dalam perusahaan dimaksudkan untuk 

meminimalkan segala bentuk kecurangan, kesalahan, dan penyelewengan yang dapat 

merugikan perusahaan. Penerapan pengendalian yang memadai diperlukan untuk 

menyediakan informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya serta untuk 

mendorong efisiensi usaha selain sebagai alat pengendalian terhadap ketaatan pada 

kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian intern dapat tercapai jika 

unsur-unsur pengendalian terpenuhi. Oleh karena itu manajemen perlu mengawasi 

pengendalian internal tersebut berjalan dengan wajar serta senantiasa melakukan 

perbaikan untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan. 

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan memberikan penilaian 

terhadap jalannya operasi perusahaan diperlukan suatu badan khusus yang dapat 

membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya yang disebut internal auditor. 

Internal auditor bertugas untuk menilai apakah data akuntansi yang dihasilkan 

perusahaan memang dapat diandalkan dan apakah harta milik perusahaan telah 

dilindungi dari kemungkinan penggelapan, pencurian, dan risiko lain, juga 

berkewajiban mengevaluasi dan menilai apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

oleh pimpinan perusahaan telah dipatuhi bawahannya. 

Pengelolaan yang memadai adalah yang menetapkan unsur-unsur 

pengelolaan, salah satu unsur dari pengelolaan adalah adanya unit organisasi yang 

bertugas melakukan audit atau pemeriksaan dan kedudukannya dalam perusahaan 

adalah independen. Unit audit internal harus bebas dari pengaruh bagian-bagian yang 

ada di perusahaan di mana audit internal ini akan melakukan penilaian, pengujian dan 

pengkajian secara cermat dari unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam suatu 

pengendalian intern yang memadai. 

 

 
 



 
 

Kegiatan audit internal yang menjadi sasaran penelitan dikarenakan: 

1. Komponen biaya gaji merupakan komponen biaya yang cukup tinggi dari 

komponen biaya lainnya, terlebih dalam perusahaan yang memiliki jumlah 

pegawai yang cukup banyak. 

2. Rumitnya perhitungan atas gaji yang disebabkan oleh adanya macam-macam 

tarif yang berlaku, potongan-potongan, tunjangan-tunjangan, pajak 

penghasilan, status pegawai, masa kerja serta kebijakan-kebijakan lainnya 

yang mengatur masalah penentuan prosedur akuntansi penggajian. 

Jadi peranan audit internal dalam mendukung efektivitas pengelolaan gaji 

menduduki posisi yang sangat penting dalam laju perkembangan perusahaan karena 

dengan adanya pengendalian intern yang memadai dan sistem yang baik atas gaji 

dapat membantu di dalam meningkatkan operasi perusahaan secara efektif, juga 

untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan ketidakberesan 

dalam pemberian gaji. 

Pada umumnya di BUMN/BUMD telah memiliki tenaga untuk melakukan 

pengendalian, yaitu Satuan Pengawas Intern (SPI). Adapaun yang disebut dengan 

Satuan Pengawas Intern (SPI) atau internal auditor di lingkungan BUMN/BUMD 

yaitu berfungsi sebagai alat bantu manajemen yang melakukan pengkajian ulang 

apakah alat pengendalian yang diciptakan telah berfungsi dengan baik. Peran SPI 

harus disadari dan didukung sepenuhnya oleh segenap karyawan perusahaan sehingga 

SPI dapat bekerja dengan baik dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Oleh karena itu, maka penulis mencoba untuk melihat bagaimana penerapan 

audit internal dan pengendalian intern pengelolaan gaji pada PT. PLN (persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai tempat penelitian. Karena PT. PLN 

(persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan salah satu perusahaan BUMN 

yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa pendistribusian tenaga listrik yang 

memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Dalam hal ini penulis membatasi 

pada audit internal pengendalian intern gaji. 

 
 



 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka peranan internal audit dalam mendukung 

aktivitas pengelolaan gaji menduduki posisi yang sangat penting dalam laju 

perkembangan perusahaan karena dengan adanya sistem yang baik atas gaji dapat 

membantu dalam meningkatkan operasi perusahaan secara efektif juga mencegah dan 

mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan ketidakberesan dalam pemberian 

gaji. Oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap masalah di atas 

sebagai bahan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul : ”PENGARUH 

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN GAJI.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan Audit Internal gaji pada PT. PLN (persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten sudah memadai. 

2. Apakah pengendalian intern atas gaji pada PT. PLN (persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten sudah efektif. 

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Audit Internal dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan gaji. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Audit 

Internal dalam menunjang efektivitas pengelolaan gaji perusahaan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Audit Internal atas gaji yang dilaksanakan 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian intern atas gaji di perusahaan 

 
 



 
 

3. Untuk mengetahui pengaruh Audit Internal dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan gaji 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung bagi: 

1. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha berdasarkan analisiss 

tentang peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengelolaan gaji. 

2. Penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan 

audit internal dalam menunjang efektivitas pengelolaan gaji, untuk 

menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah, dan untuk mewujudkan 

skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi 

jurusan akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

3. Pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan kepusatakaan, serta dapat dijadikan titik tolak untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang dan ketertarikan akan permasalahan 

tersebut, tentunya masalah gaji merupakan masalah yang kritis, hal ini terutama 

menyangkut kemungkinan terjadinya kecurangan. Kecurangan yang paling umum 

diketahui adalah pegawai yang fiktif, jam kerja yang tidak benar, atau membayar gaji 

karyawan yang melebihi dari yang seharusnya dibayar. Maka dari unsur 

permasalahan diatas diperlukan ukuran pelengkap dan tindak lanjut yang lebih 

menjamin kearah bentuk-bentuk yang diharapkan dalam mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

 
 



 
 

Semakin besarnya suatu perusahaan, semakin disadari pula bahwa pimpinan 

perusahaan tidak lagi dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap 

kegiatan usaha secara langsung, tetapi walaupun demikian agar perusahaan berjalan 

sesuai pola kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, pimpinan perusahaan harus 

melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya, agar 

pendelegasian ini berjalan dengan baik diperlukan suatu alat yang dapat membantu 

manajemen dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. 

Pengendalian intern diperlukan sebagai alat untuk mengontrol sampai sejauh 

mana aktifitas gaji dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk 

menghindarkan kecurangan atau penyelewengan yang akan terjadi sebab bidang gaji 

sangat rawan bagi terlaksananya kecurangan tersebut. 

Perlunya penerapan pengendalian intern untuk tujuan seperti yang 

dikemukakan di atas tercermin dalam definisi pegendalian intern dalam Committee 

Sponsoring Organisation of The Treadwas Commission (COSO) yang dikutip oleh 

Amin Wijaya Tunggal (2003;3) adalah sebagai berikut: 

”Internal Control; a process, effected by an entity’s board of directors 

management, an other personal, designed to provide reasonable assurance regarding 

the achievement of objective in the following categories: effectiveness and efficiency 

of operation, reliability laws and regulation." 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian diatas yaitu pengendalian 

intern merupakan suatu proses yang dihasilkan oleh suatu kesatuan usaha dengan 

maksud untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tujuan perusahaan yang 

mencakup keefektifan dan keefisienan usaha, dapat diandalkannya laporan keuangan, 

dan ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. 

Sehingga dengan ditetapkannya pengendalian intern tersebut dapat diharapkan 

penyelewengan terhadap aset perusahaan dan kesalahan data akan dapat dikurangi 

dan bila sudah terjadi dapat segera diketahui sekaligus dikendalikan. Walaupun 

pengendalian intern tetap dilaksanakan dan kecurangan tetap ada, maka diperlukan 

 
 



 
 

suatu alat pengontrol lain yang lebih memadai untuk membantu manajemen dalam 

mengendalikan operasi perushaan. Alat pengontrol itu adalah Audit Internal. 

Audit internal membantu manajemen dengan memberi penilaian yang objektif 

terhadap aktivitas perusahaan sehingga hasil penilaian bagi audit internal berupa 

sasaran, rekomendasi, analisa dan informasi yang akan bermanfaat bagi manajer di 

dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk memenuhi tujuan 

perusahaan. 

Peranan audit internal terhadap pelaksanaan kebijakan penggajian erat 

kaitannya dengan aktivitas pengendalian intern, karena gaji merupakan biaya tenaga 

kerja yang jumlahnya besar dan sangat berpengaruh terhadap aktifitas perusahaan. 

Ditinjau dari tujuan pengendalian intern maka bagian audit internal bertanggung 

jawab melakukan review dan pengukuran yang sistematis sehingga biaya yang 

dikeluarkan dapat dikendalikan secara efektif. Selain itu pelaksanaan audit internal 

harus diarahkan pada biaya-biaya utama misalnya biaya gaji. 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka penulis menyimpulkan 

hipotesis bahwa: 

”Audit internal yang memadai berpengaruh dalam menunjang 

efektivitas pengelolaan gaji” 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang akan dipakai untuk 

menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode 

yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan mengenai objek yang 

diteliti. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode 

survey yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan dan 

tertulis. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur. 

 
 



 
 

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan diolah, dianalisiss dan diproses lebih 

lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga dari data tersebut dapat 

ditarik kesimpulan. 

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian dilakukan secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan 

dengan maksud memperoleh data dan informasi yang diperoleh dengan cara: 

a. Observasi, suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung. 

b. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan 

langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, suatu cara pengisian daftar pertanyaan terstruktur dari bagian 

masing-masing yang terkait. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku, 

referensi, majalah, artiketl-artikel dan sumber lain dengan maksud untuk 

menggali teori-teori dasar dan konsep yang berhubungan dengan topik 

pembahasan skripsi ini guna mendapatkan data sekunder. 

 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian secara langsung pada PT. 

PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang terletak di Jl. Asia Afrika No 

63 Bandung. Sedangkan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juli 2009 sampai 

dengan September 2009. 

 

 
 


