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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap badan usaha dituntut memiliki kinerja yang baik. Hal ini dapat

dicapai dengan mengelola segala kegiatannya dengan efektif dan efisien, selain itu

badan usaha dituntut pula memiliki sistem dan sumber daya manusia yang handal

dan memiliki nilai tambah bagi badan usahanya. (Sianipar,2007:1)

Sumber daya manusia sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari

suatu organisasi atau perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kualitasnya

agar senantiasa memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Tantangan utama

yang dihadapi adalah bagaimana mengelola sumber daya perusahaan yang efektif

dan menghapus sumber daya dan aktivitas yang kurang efektif. Untuk mengetahui

apakah kegiatan-kegiatan operasional tersebut berjalan dengan efektif atau tidak,

maka diperlukan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh

manajemen. Di sini secara langsung berkaitan dengan sumber daya manusia

adalah manajemen sumber daya manusia. (Furqon:2010:1)

Tuntutan atas sistem dan sumber daya manusia yang handal dan memiliki

nilai tambah terjadi pula pada bidang auditor internal. Tuntutan ini bertujuan

untuk meningkatkan kinerja dan produk yang dihasilkan oleh auditor internal.

(Sianipar,2007:1)

Tujuan fungsi audit internal yaitu memberikan nilai tambah dan

melakukan perbaikan-perbaikan operasi organisasi yang membantu organisasi
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dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis,

disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan

manajemen risiko, pengendalian proses yang jujur, bersih dan baik (Akmal,

2007:5). Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber

daya manusia dan sistem tekhnologi informasi, yang dirancang untuk membantu

organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawas (Kumaat, 2011).

Pada saat ini, auditor internal dituntut untuk bekerja sama secara

profesional. Profesionalisme dapat dimiliki dengan adanya suatu independensi.

Untuk menunjang independensi auditor internal, maka keberadaan departemen

atau bagian internal audit yang berdiri sendiri merupakan hal penting. (Alim,

Hapsari, dan Purwanti, 2007).

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada

standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni

standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar

audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang

tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan,

perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan

profesinya. (Agusti dan Pertiwi,2013)

Profesionalisme auditor internal harus memenuhi spesifikasi dan

kualifikasi yang menjadi tolok ukur dari profesi tersebut. Auditor internal yang

memenuhi spesifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan akan mendapatkan

sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu pengakuan atas kemampuan yang

dimilikinya. (Alim, Hapsari, dan Purwanti, 2007).
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Sertifikasi auditor internal dapat diperoleh setelah auditor internal melalui

rangkaian pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan

profesionalisme auditor internal. Di Amerika auditor internal yang telah menjalani

pendidikan tersebur mendapatkan gelar Certified Internal Auditor (CIA),

sedangkan di Indonesia adalah Qualified Internal Audit (QIA). Proses untuk

memperoleh sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) ini berbeda dengan proses

memperoleh sertifikasi akuntan publik. Auditor Internal harus melalui beberapa

tahap pendidikan dan lulus dalam serangkaian ujian. Hal ini perlu dilakukan

melihat latar belakang pendidikan dan pengetahuan dari auditor internal ini

beragam. (Alim, Hapsari, dan Purwanti, 2007).

Pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi Qualified Internal Audit

dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). YPIA didirikan

oleh Forum Komunikasi Satuan Pengurus Intern BUMN dan BUMD pada tanggal

17 April 1995 dengan akta notaris Ny.Ratna Komala Komar, SH Nomor 122.

YPIA menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal di

Indonesia dengan mengacu dan menggunakan model dari Insistute of Internal

Auditor (IIA) yang berpusat di Florida, AS. (Alim, Hapsari, dan Purwanti, 2007).

Qualified Internal Auditor adalah gelar sertifikasi dalam bidang internal

auditing yang merupakan simbol profesionalisme dari individu yang menyandang

gelar tersebut. Gelar QIA merupakan pengakuan bahwa penyandang gelar tersebut

telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi

auditor internal tingkat Internasional. (Alim, Hapsari, dan Purwanti,2007)
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Qualified Internal Auditor diberikan oleh suatu dewan sertifikasi yang terdiri

dari pakar maupun praktisi senior dalam bidang internal auditing. Sampai tanggal

24 April 2002 telah diberikan sertifikasi QIA sebanyak 1209 orang auditor

internal yang berasal dari perusahaan negara, daerah dan swasta. (Rozmita,2012)

Dalam rangka mencetak QIA sebagai auditor internal unggulan dengan

kualifikasi tingkat dunia, YPIA menggunakan model dari The Institute of Internal

Auditor (IIA) untuk mengembangkan desain pendidikannya. (Rozmita,2012)

Gelar QIA diberikan kepada para kandidat yang telah lulus sekitar 20 jenis

ujian yang diselenggarakan dalam lima jenjang pendidikan di YPIA. Auditor

internal yang telah memperoleh sertifikasi QIA diharapkan akan memiliki kualitas

yang lebih baik dari auditor yang belum bersertifikasi. Pendidikan dalam

memperoleh sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para

auditor internal akan peran dan tanggung jawab dari profesi tersebut.

(Rozmita,2012)

Auditor internal sering dikatakan merupakan mata telinga dari pimpinan unit

dimana auditor internal tersebut berada. Untuk itu auditor internal perlu

meningkatkan kualitas kerjanya agar dapat menghasilkan informasi pengawasan

yang berguna untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya risiko manajemen dan

risiko bisnis. (Rozmita,2012).

Arens et al (2008: 5), menyatakan bahwa “seorang auditor haruslah memiliki

kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk

mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai

kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti”.
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Telah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapat perilaku yang kurang

terpuji di lingkungan badan usaha swasta. Kenyataan ini sebenarnya memberikan

tantangan dan tanggung jawab besar bagi auditor internal khususnya auditor

internal bersertifikasi QIA. Auditor internal memiliki posisi yang sangat strategis

untuk membantu pemerintahan yang bersih dan sekaligus mendorong peningkatan

pelayanan terhadap publik. (Novianti dan Revina, 2011)

Dalam mewujudkan hal tersebut maka peran auditor internal yang professional

sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, auditor

internal perlu memenuhi kriteria-kriteria, yaitu pelayanan kepada masyarakat,

pelatihan khusus yang lama bagi peserta, memegang teguh kode etik, merupakan

anggota asosiasi, menerbitkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan

pengembangan ilmu pengetahuan, mengikuti ujian-ujian dan memiliki lisensi dari

Dewan Sertifikasi Nasional.

Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai auditor internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor dengan

variabel dan pendekatan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis bermaksud

menilai sejauh mana auditor Bersertifikasi Qualified Internal Auditor memiliki

hubungan dengan kualitas laporan audit internal.

Seorang auditor internal yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan untuk

mendapatkan sertifikasi diharapkan akan memiliki kinerja yang baik dan

menghasilkan laporan audit internal yang berkualitas, sehingga auditor internal

bersertifikasi yang profesional dapat melakukan fungsinya dengan efisien dan

efektif.
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Beranjak pada uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : “Pengaruh Auditor Internal Bersertifikasi Qualified

Internal Auditor Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor pada

PT Kereta Api Daop II Bandung

2. Bagaimana kualitas laporan pada PT Kereta Api Daop II Bandung

3. Seberapa besar pengaruh Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal

Auditor Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas,

maka maksud dari penelitian adalah meneliti seberapa jauh hubungan auditor

internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor dengan kualitas laporan audit

internal.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk

mengetahui:

1. Auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor pada PT Kereta Api

Daop II Bandung

2. Kualitas laporan pada PT Kereta Api Daop II Bandung
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3. Pengaruh Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor Terhadap

Kualitas Laporan Audit Internal

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian mengenai hubungan sertifikasi QIA dengan

profesionalisme auditor internal bersertifikasi QIA maka diharapkan penelitian ini

akan berguna bagi:

1. Penulis

Penelitian yang penulis lakukan dapat menambah wawasan dan  memberikan

pemahaman keilmuan yang mendalam mengenai profesi audit internal.

2. Auditor Internal dan Perusahaan

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dan salah satu dasar

pertimbangan bagi manajemen puncak, komite audit, dan audit internal itu

sendiri dalam meningkatkan kinerja auditor internal yang diperlukan untuk

meningkatkan kualitas laporan audit internal.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi

pengkajian lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang

penulis teliti.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. Kereta Api Indonesia Daop II

Bandung di Jl Stasiun Barat Bandung. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan

pada bulan November 2014 sampai dengan selesai.


