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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan baik milik negara maupun swasta sebagai suatu pelaku 

ekonomi tidak bisa lepas dari kondisi globalisasi ekonomi dewasa ini. Era 

globalisasi akan mempertajam persaingan-persaingan diantara perusahaan, 

sehingga perlu pemikiran yang makin kritis atas pemanfaatan secara optimal 

penggunaan berbagai sumber dana dan daya yang ada. Sebagai konsekuensi logis 

dari timbulnya persaingan yang semakin tajam, ada tiga kemungkinan yaitu 

mundur, bertahan atau tetap unggul dan semakin berkembang. Agar perusahaan 

dapat bertahan dan berkembang diperlukan upaya penyehatan dan penyempurnaan 

meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan 

perusahaan. Menghadapi hal ini, berbagai kebijakan dan strategi terus diterapkan 

dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajemen antara lain meningkatkan 

pengawasan dalam perusahaan. 

Pelaksanaan pengawasan dalam perusahaan dapat dilaksanakan secara 

langsung oleh pemiliknya sendiri dan dapat pula melalui sistem internal control. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka kegiatan dan masalah yang 

dihadapi perusahaan semakin kompleks, sehingga semakin sulit bagi pihak 

pimpinan untuk melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh 

aktivitas perusahaan. Dengan demikian maka dirasakan perlunya bantuan 

manajer-manajer yang profesional sesuai dengan bidang yang ada dalam 
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organisasi misalnya bidang pemasaran, produksi, keuangan dan lain-lain. Perlu 

adanya struktur organisasi yang memadai, yang akan menciptakan suasana kerja 

yang sehat karena setiap staf bisa mengetahui dengan jelas dan pasti apa 

wewenang dan tanggung jawabnya serta dengan siapa ia bertanggung jawab. 

Selain itu, dengan bertambah besarnya perusahaan maka diperlukan suatu 

pengawasan yang lebih baik agar perusahaan dapat dikelola secara efektif. Salah 

satu sistem pengawasan yang baik adalah melalui sistem internal control yang 

bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

Untuk menjaga agar sistem internal control ini benar-benar dapat 

dilaksanakan, maka sangat diperlukan adanya internal auditor atau bagian 

pemeriksa intern. Fungsi pemeriksa ini merupakan upaya tindakan pencegahan, 

penemuan penyimpangan-penyimpangan melalui pembinaan dan pemantauan 

internal control secara berkesinambungan. Bagian ini harus membuat suatu 

program yang sistematis dengan mengadakan observasi langsung, pemeriksaan 

dan penilaian atas pelaksanaan kebijakan pimpinan serta pengawasan sistem 

informasi akuntansi dan keuangan lainnya.

Pengawas Internal atau internal auditor merupakan fungsi independen 

dalam suatu organisasi yang mempunyai kewajiban memberikan penilaian dan 

saran-saran terhadap pelaksanaan pengendalian manajemen. Mulyadi (2002:29)

menyatakan bahwa: 

“Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 
negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah 



7

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 
efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.”

Salah satu aspek yang diperiksa oleh Pemeriksa Internal adalah kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan cerminan sehat atau tidaknya 

perusahaan, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari tinggi 

rendahnya kinerja yang dapat ditunjukkan oleh manajemen perusahaan. Salah satu 

kinerja perusahaan yaitu melalui hasil dari laporan keuangan yang mempunyai 

kepentingan terhadap pemakai laporan keuangan.

Pemakai laporan keuangan masih memiliki resiko dalam menggunakan 

laporan keuangan yaitu adanya resiko informasi, dimana informasi yang didapat 

sebagai dasar pengambilan keputusan tidak akurat. Resiko ini timbul karena 

laporan keuangan yang dibuat mempunyai kekurangan dan kesalahan dalam 

penyajiannya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus diperiksa dahulu oleh 

audit internal yang independen.

Keandalan informasi keuangan sangat dipengaruhi oleh tim pemeriksa 

intern yang ada di perusahaan. Tim pemeriksa intern yang baik akan 

meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan serta menekan kemungkinan 

terjadinya kesalahan saji material dalam laporan keuangan.  

Adanya bagian audit internal dapat mengawasi dan mengontrol setiap 

kecurangan atau kesalahan yang mungkin timbul dari hasil laporan para pekerja 

lapangan, seperti adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi data pemeriksaan. 

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi manajemen perusahaan untuk 
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mempertimbangkan kebutuhan akan suatu bagian audit internal agar perusahaan 

dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keyakinan bagi manajemen bahwa 

laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan keandalan yang sebenarnya dan 

penyajiannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. 

Pemeriksa Internal menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan direksi. Pernyataan tentang 

tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal yang disetujui oleh 

manajemen senior dan diterima oleh dewan direksi wajib konsisten dengan 

kodifikasi yang berupa Norma Praktek Profesional Audit Internal. 

Penulis melaksanakan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero). Pada 

perusahaan ini, Norma Praktek Profesional Audit Internal atau Standar Audit 

Internal ini diterapkan sebagai standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor, 

standar profesional audit internal ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

auditor internal perusahaan. Penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

profesional audit internal dilaksanakan oleh setiap auditor internal dan apakah 

terdapat kemungkinan standar yang telah ditetapkan tidak dijalankan sebagaimana 

mestinya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian 

tentang pelaksanaan norma profesional audit yang dituangkan dalam laporan 

Skripsi yang berjudul “Peranan Pelaksanaan Profesional Audit Internal 

Dalam Menunjang Keandalan Informasi Keuangan PT. Pos Indonesia 

(Persero)”
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1.2. Pembatasan dan Identifikasi Masalah

1.2.1. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang ada dapat terdefinisi dengan jelas dan tidak 

berkembang lebih jauh, di sini penulis memberikan beberapa batasan, diantaranya:

1. Penilaian pelaksanaan profesional audit internal dilakukan dengan cara 

mengajukan kuesioner untuk diisi oleh responden yang merupakan Internal 

Auditor PT. Pos Indonesia

2. Permasalahan yang dibahas hanya menyangkut pelaksanaan profesional audit 

internal dan pengaruhnya terhadap keandalan informasi keuangan.

1.2.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut :

1. Apakah pelaksanaan Audit internal telah dilaksanakan secara memadai.

2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian intern laporan keuangan pada 

perusahaan.

3. Seberapa besar peranan pelaksanaan Profesional Audit Internal dalam 

menunjang keandalan informasi keuangan perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Audit Internal telah dilaksanakan 

secara memadai.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal keandalan laporan 

keuangan di perusahaan.
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3. Untuk mengetahui peranan pelaksanaan Profesional Audit Internal dalam 

menunjang keandalan laporan keuangan di perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dalam skripsi dirasakan sangat besar manfaatnya, 

berkaitan dengan pengembangan pribadi penulis dalam mengenal lapangan kerja 

yang nyata, kelak pasti berguna saat penulis terjun ke masyarakat dengan kondisi 

yang sebenarnya. Penulisan laporan ini juga diharapkan memberi masukan bagi 

perusahaan dimana penulis melaksanakan observasi.

        Adapun Kegunaannya adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

1. Menambah wawasan terutama dalam bidang auditing 

2. Mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan tentang auditing

3. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas 

Widyatama.

b. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi 

kepada perusahaan khususnya untuk bagian audit internal dan 

manajemen perusahaan untuk mengetahui seberapa besar peranan audit 

internal dalam menunjang keandalan informasi keuangan perusahaan.

c.  Bagi Universitas Widyatama

Memberikan tambahan referensi perpustakaan sebagai masukan mata 

kuliah yang bersangkutan khususnya di Universitas Widyatama
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d. Bagi Pembaca

Menambah wawasan bagi pembaca mengenai sistem pelaksanaan norma 

profesional audit di perusahaan.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Keandalan informasi keuangan sangat dipengaruhi oleh tim pemeriksa 

intern yang ada di perusahaan. Tim pemeriksa intern yang baik akan 

meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan serta menekan kemungkinan 

terjadinya kesalahan saji material dalam laporan keuangan.  

Pemeriksa intern merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai 

tugas melakukan pengawasan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, 

melalui pemeriksaan fisik, mengevaluasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang 

sekarang berlaku, serta mempunyai peranan untuk menilai sistem dan prosedur 

yang sekarang berlaku, apakah masih sesuai dengan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan situasi yang berkembang saat ini. 

Audit Internal menurut Sawyer yang dialih bahasakan oleh Adhariani 

(2005:9) adalah sebagai berikut :

“ Audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif 
yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh 
filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. 
Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan 
menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi 
dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan 
kontrol dan pengelolaan organisasi.”
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Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) beranggotakan auditor dari berbagai tipe 

(auditor independen dan auditor intern). Etika profesional dikeluarkan oleh IAI 

untuk megatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi 

masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan 

istilah kode etik.  Menurut Hiro Tugiman (2006:16-19) Norma Profesional Audit 

meliputi:

Norma Praktek Profesional Audit Internal :
1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal

Akmal (2007:16) menyatakan bahwa :

“Kemampuan profesional berarti pemeriksa intern harus mempergunakan 
keahlian dan ketelitian dalam menjalankan profesinya. Lingkup pekerjaan 
berarti pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap 
kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian manajemen serta kualitas 
pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Kegiatan pelaksanaan 
pemeriksa internal harus meliputi perencanaan, pemeriksaan, pengujian 
dan evaluasi informasi, pemberitahuan hasil dan tindak lanjut. Sedangkan 
manajemen bagian pemeriksa internal harus dikelola secara baik dan 
tepat.”

Tujuan dasar dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi yang berguna. Ini merupakan tujuan yang sangat rumit karena adanya 

beberapa alter ]]natif pelaporan. Untuk membantu pemilihan diantara berbagai 

alternatif akuntansi keuangan dan pelaporannya, kerangka konseptual 

mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang 

berguna.
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Ikatan Akuntan Indonesia (2007:7-11) menyatakan bahwa:

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik 
kualitatif pokok yaitu: 
1. Dapat Dipahami
2. Relevan

a. Materialitas
3. Keandalan

a. Penyajian jujur
b. Substansi mengungguli bentuk
c. Netralitas
d. Pertimbangan Sehat
e. Kelengkapan

4. Dapat Dibandingkan

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang 

dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan 

disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan 

kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa 

lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menetapkan ukuran dari 

teknik penyajian yang sesuai dengan mana transaksi dan peristiwa tersebut. 

Audit Internal merupakan aspek penting dalam menunjang sistem 

akuntansi yang memberikan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Salah 

satunya adalah penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan 

bagi perusahaan karena laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu 

sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

Peran profesi audit internal tidak terlepas dari profesi yang tertuang dalam 

kode etik dan standar profesional audit internal sebagai komponen dan identitas 

yang melekat pada profesi audit internal. Seorang auditor internal telah 
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melaksanakan peran profesinya pada saat ia melaksanakan fungsi dan tanggung 

jawab profesi sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku.  

Keandalan informasi keuangan perusahaan dapat tercapai apabila 

pemeriksa internal dalam melakukan tugas auditnya mematuhi norma praktek 

profesional audit internal  Dilihat dari uraian diatas maka jelaslah bahwa 

pelaksanaan profesional audit internal sangat menunjang keandalan dalam 

informasi keuangan perusahaan. Dari Penjelasan tersebut di atas maka bagan 

kerangka pemikiran dimaksud dapat dilihat sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran
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1.5.2 Hipotesis

Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pertanyaan yang mungkin 

benar atau tidak mengenai suatu populasi atau lebih (Ronald E Walpole and 

Raymond H myers diterjemahkan oleh Dr. R.K Sembiring 1995:526). Perumusan 

hipotesis harus berdasarkan pada penalaran yang mampu memberikan panjelasan 

yang rasional (Reasonable Explanation), karena itu perlu menelusuri teori tertentu 

atau hasil penelitian sebelumnya melalui tinjauan literatur untuk mendapatkan 

arahan mengenai jenis variabel dan sifat hubungannya.

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pelaksanaan 

norma profesional auditor intern berpengaruh terhadap keandalan informasi 

keuangan. Sedangkan hipotesis statistiknya adalah:

Tabel 1.1 Hipotesis Statistik

Ho : ρ = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan              

norma profesional auditor internal terhadap keandalan informasi 

keuangan.

Ha : ρ ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan 

norma professional auditor internal terhadap keandalan informasi 

keuangan.
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang digunakan untuk menyusun 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian di kantor Pusat PT. Pos Indonesia 

(Persero) Satuan pengawasan Internal PT Pos Indonesia yang terletak di JL. 

Jakarta Bandung. Penelitian ini Dilakukan pada Bulan November 2011.


