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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era pembangunan dewasa ini telah tumbuh dan berkembang 

bermacam-macam perusahaan di Indonesia baik di bidang jasa, perdagangan, 

maupun industri yang satu sama lain saling bersaing untuk memperluas daerah 

pemasaran. Persaingan sebenarnya merupakan hal yang wajar karena dengan 

persaingan yang sehat perusahaan-perusahaan akan termotivasi untuk 

mengalahkan pesaingnya dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas serta 

memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. 

Dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pemimpin 

perusahaan harus memperhatikan semua faktor yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang ada dalam perusahaan karena kegiatan-kegiatan dalam perusahaan 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan operasional 

perusahaan bertujuan untuk menghasilkan laba yang bersumber dari perolehan 

pendapatan yang diterima dari berbagai transaksi penjualan barang dan jasa. 

Kemampuannya untuk menjual produk yang telah dihasilkan perusahaan 

menunjukkan puncak keberhasilan manajemen perusahaan. 

Agar pemimpin perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan 

kegiatannya, dibutuhkan pengelolaan yang efektif terhadap manajemen mutu 

sehingga dapat dihasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan 

dalam pengambilan keputusan. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, 

pimpinan tidak dapat lagi mengawasi secara langsung pengelolaan manajemen 

mutu dalam perusahaan, namun pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan 

harus selalu ditinjau secara kontinyu dan terus menerus agar pengendalian intern 

dapat terjaga keandalannya sehingga diperlukan pihak auditor internal untuk 

menjamin berjalannya manajemen mutu, tetapi tanggung jawab tetap berada 

ditangan pimpinan perusahaan dan auditor internal wajib memberikan laporan 

hasil pengawasannya kepada manajer dalam menunjang implementasi operasional 

perusahaan sehingga dengan demikian kegiatan operasional perusahaan 
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diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan efektif dengan tugas pimpinan 

perusahaan yang dapat dikurangi. 

Audit Intenal merupakan suatu jenis audit yang sangat penting, yang 

dilaksanakan secara sistematis atas catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan 

operasi-operasi suatu perusahaan. Fungsi audit internal yaitu untuk memeriksa 

dan mengevaluasi kecukupan serta keefektifan kebijakan dan prosedur struktur 

pengendalian intern. Selain itu audit internal diperlukan karena membantu semua 

anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka melalui 

analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai 

kegiatan produksi. 

Adapun peneliti sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa Universitas 

Widyatama yang bernama Renaldi Rahman dengan judul “Analisis Penerapan 

Manajemen Mutu ISO 9000 : 2001 Dalam Menunjang Total Quality Management 

Pada Divisi Infratel di PT Telkom”, pada tahun 2007. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa PT Wijaya Karya telah membangun Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) berbasiskan ISO 9000:2000 dan berdampak atas meningkatnya mutu terus 

menerus dalam hal Prosedur Pengendalian Dokumen Instruksi dan Pengendalian 

Gambar di Bidang Konstruksi. Adapun yang membedakan antara penulis dengan 

peneliti sebelumnya adalah judul penelitian ini adalah ”Manfaat Hasil Audit 

Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Implementasi Sistem Manajemen 

Mutu (ISO 9001:2000)” dengan obyek penelitian berlokasi di PT INTI 

sedangkan judul penelitian sebelumnya adalah ”Analisis Penerapan Manajemen 

Mutu ISO 9001 : 2000 Dalam Menunjang Total Quality Management Pada Divisi 

Infratel di PT Telkom”  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Manajemen Mutu.  Berdasarkan hal tersebut, penulis menuangkan 

tulisan ini dengan judul ”MANFAAT HASIL AUDIT INTERNAL DALAM 

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM 

MANAJEMEN MUTU (ISO 9001:2000)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan audit internal manajemen mutu di perusahaan PT 

INTI telah memadai 

2. Sampai sejauh mana auditor internal berperan dalam meningkatkan 

implementasi manajemen mutu perusahaan PT INTI   

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kememadaian pelaksanaan audit internal manajemen mutu di 

PT INTI 

2. Mengetahui peranan auditor internal dalam meningkatkan implementasi 

manajemen mutu perusahaan 

  

1.4 Kegunaan penelitian 

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas, penulis berharap bahwa 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu : 

1. Perusahaan,  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan terutama yang berkaitan dengan 

implementasi manajemen mutu perusahaan sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan yang bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yaitu 

untuk memberikan gambaran mengenai peranan audit internal sebagai alat 

bantu manajemen dalam menunjang implementasi manajemen mutu 

perusahaan, dan sebagai bahan masukan yang berarti bagi perusahaan 

dalam menjalankan proses produksinya,  

2. Pihak lain, 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi 

pihak yang membutuhkan dan dapat bermanfaat untuk menambah 
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pengetahuan praktis atas penerapan audit internal serta bahan referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya 

3. Penulis, 

Untuk memperoleh pengetahuan penulis mengenai audit internal serta 

pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan praktik yang 

sebenarnya tentang audit internal khususnya mengenai manajemen mutu. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin pesat dan 

kompleks, pemimpin perusahaan tidak dapat melakukan pengendalian secara 

langsung terhadap kegiatan-kegiatan dalam perusahaan dikarenakan jenjang 

pengawasan (span of control) telah luas, Oleh karena itu sebagian tanggung 

jawab dan wewenang pimpinan harus didelegasikan kepada bawahannya, 

sehingga kegiatan pimpinan dapat lebih difokuskan kepada kegiatan perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan pelaksanaan 

secara langsung. 

Dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya, dibutuhkan 

adanya bantuan staf auditor internal yang bertugas mereview dan menganalisis 

secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan produksi perusahaan, melakukan 

penaksiran, memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen sehingga dapat 

diukur dan dievaluasi keefektifan dari setiap pengendalian yang ada dalam 

perusahaan agar pendelegasian wewenang tidak disalahgunakan, karena tanggung 

jawab atas keberhasilan perusahaan tetap berada ditangan pimpinan perusahaan.  

Tujuan diadakannya audit internal dalam perusahaan adalah untuk 

membantu semua anggota organisasi dalam melaksanakan semua tanggung 

jawabnya secara efektif, dilengkapi dengan analisis-analisis yang berhubungan 

dengan setiap tahap aktivitas usaha yang ditelaah oleh auditor internal dan 

mengevaluasi pengendalian dalam organisasi tersebut. Hal ini dikemukakan dalam 

definisi yang diberikan The Institude of Audit Internal Auditors yang dikutip oleh  
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Konsorium organisasi Profesi Audit Internal (2004;5) bahwa audit internal 

adalah: 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah untuk 

meningkatkan kegiatan operasional organisasi.” 

Definisi oleh Sawyer ( 2005 : 10 ) yakni Audit Internal adalah : 

“ Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah ( 1 ) informasi keuangan dan 

operasi telah akurat dan dapat diandalkan, ( 2 ) resiko yang dihadapi 

perusahaan terlah diidentifikasi dan di minimalisi, ( 3 ) peraturan eksternal 

serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, ( 4 ) 

kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, ( 5 ) sumber daya telah 

digunakan secara efisien dan ekonomi, dan ( 6 ) tujuan organisasi telah 

dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk 

dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi 

dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.” 

Adapun  tanggung jawab dari audit internal menurut Lawrence B.Sawyer's 

(2006:16), Tanggung jawab auditor internal terdiri dari hal-hal sebagai berikut 

1. Melakukan survey atas fungsi dan aktivitas dari area yang ditugaskan guna 

melihat sifat dari operasi dan kecukupan dari sistem control dalam 

pencapaian sasaran yang telah ditentukan 

2. Menentukan arah dan tujuan dari usaha audit yang diusulkan 

3. Merencanakan teori, ruang lingkup audit serta menyusun program audit 

4. Mengevaluasi efektivitas dari sistem melalui penerapan suatu ilmu sistem-

sistem bisnis, termasuk diantaranya keuangan, manufaktur, teknik, 

pengadaan dan operasi-operasi lainnya, serta pemahaman teknik-teknik 

audit 

5. Mendapatkan, menganalisis, dan menilai bukti-bukti data sebagai dasar 

opini objektif yang disampaikan atas kecukupan efektivitas sistem serta 
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efisiensi dari pelaksanaan aktivitas yang telah ditelaah." 

Sehingga dapat dipahami bahwa auditor internal membantu organisasi 

dalam mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

proses governance.  

Adapun definisi manajemen mutu menurut Vincent Gazperz(2002;10) 

adalah sebagai berikut : 

“Suatu sistem manajemen mutu (SMM) merupakan suatu prosedur 

terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang 

bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu produk dan barang/jasa terhadap 

kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan 

atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi” 

ISO 9001 : 2000 merupkan standar internasional yang diterapkan oleh 

manajemen yang berfungsi antara lain untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Semakin mudah pelanggan mendapatkan produk yang diharapkannya tanpa 

melewati sistem yang rumit, maka semakin tinggi pula tingkat kesetiaan 

pelanggan memakai produk yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. 

Bagi perusahaan yang menjalankan manajemen mutu standar internasional 

bukan atas persyaratan pelanggan melainkan atas prakarsa perusahaan sendiri, 

pada umumnya mereka berharap bahwa dengan mengaplikasikan manajemen 

mutu, mereka dapat memperkuat daya saing bisnis di era globalisasi. secara teori, 

alasan yang dikemukakan mereka bukanlah berlebihan  melainkan sangatlah tepat, 

karena standar manajemen mutu dirancang untuk memberdayakan organisasi pada 

aspek kualitas dan kepuasan pelanggan. Dibandingkan dengan perusahaan yang 

hanya memerlukan sertifikat internasional yang dianggap sebagai nilai tambah 

perusahaan saja. Umumnya sertifikasipun diupayakan secara tergesa-gesa dan 

implementasinya hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan normatif. 

Dengan demikian berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan diatas 

maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: "Audit internal yang 
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dilaksanakan secara memadai dapat meningkatkan efektiktivas implementasi 

sistem manajemen mutu (ISO 9001:2000) ". 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analisis yang mengkhususkan pada studi kasus, dimana data-

data yang diperoleh selama penelitian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut 

berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dan dipelajari sebelumnya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang 

menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer 

yang diperoleh dengan cara: 

a. Observasi (pengamatan langsung), yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dimana penulis melakukan 

tanya jawab langsung dengan pejabat yang berwenang mengenai 

masalah yang diteliti. 

c. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-

buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

penulis teliti, untuk mengumpulkan bahan-bahan teoritis serta informasi 

yang akan digunakan sebagai pedoman dan landasan berpikir bagi penulis. 

Data ini merupakan data sekunder. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Moch Toha No.77. 

Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah bulan 

Juli 2009 sampai dengan selesai. 


