
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha yang terjadi 

saat  ini,  menyebabkan  semakin  banyak  pula  perusahaan  yang  didirikan  dan 

menjadikan iklim persaingan di antara perusahaan tersebut semakin tajam. Oleh 

karena itu organisasi atau manajemen dari badan usaha yang bersangkutan harus 

dapat  mengelola  perusahaannya  dengan  semakin  efektif  agar  dapat 

mengembangkan usahanya atau minimal dapat menjaga kesinambungan usahanya 

dan  iklim persaingan yang  semakin  ketat  ini.  Di  samping  itu  juga  diharapkan 

dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi masyarakat.

Semakin  pesatnya  perkembangkan  tersebut  mengakibatkan  jumlah 

aktivitas  dan  jumlah  tenaga  kerja  yang  harus  diawasi  semakin  bertambah, 

sehingga  pimpinan  perusahaan  sudah  tidak  mungkin  lagi  mengawasi  atau 

memonitori  secara  langsung  kegiatan  yang  terjadi  di  perusahaan  dikarenakan 

jenjang pengawasan (span of control) bertambah luas.

Kondisi ini menyebabkan pimpinan perusahaan mendelegasikan sebagian 

wewenangnya kepada bawahannya, agar bawahan mampu bekerja menyelesaikan 

tugas-tugasnya  tanpa  harus  meminta  persetujuan  dari  atasannya.  Agar 

pendelegasian  wewenang  dijalankan  oleh  para  bawahan  yang  telah  ditunjuk 

berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan  perusahaan,  maka  manajer 

perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan pengawasan dan pengendalian yang 

efektif dan efisien, yang dinamakan dengan pengendalian internal.

Pengendalian  internal  dilaksanakan  untuk  menciptakan  efisiensi  dan 

efektivitas  usaha  dan  memantau  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan 

perusahaan. Selain itu dengan adanya pengendalian internal yang baik diharapkan 

dapat  mengawasi  aktivitas  perusahaan  maupun  menjaga  dari  kemungkinan 

kerugian, pemborosan dan kecurangan. Oleh karena itu, pengendalian internal ini 

sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang kegiatan  operasinya semakin meningkat.



Perlu  disadari  bahwa  efektivitas  merupakan  dasar  bagi  keberhasilan 

perusahaan dan efesiensi  merupakan syarat  minimal  untuk kelangsungan hidup 

perusahaan  dalam melaksanakan  tujuannya  dan  akan  dipengaruhi  oleh  faktor-

faktor internal  dan eksternal.  Salah satu masalah internal  yang perlu mendapat 

perhatian adalah efisiensi tenaga kerja manusia.

Efisiensi  tenaga  kerja  manusia  berhubungan  erat  dengan  biaya  tenaga 

kerja, yaitu gaji. Masalah gaji bagi perusahaan perlu diperlakukan secara serius 

dan  hati-hati  untuk  dapat  menghindari  kemungkinan  adanya  penyelewengan, 

kecurangan,  kekeliruan  yang  dapat  merugikan  perusahaan  maupun  karyawan, 

karena  gaji  merupakan  biaya  yang  cukup  material  bagi  perusahaan.  Sehingga 

diperlukan suatu pengendalian intern terhadap unsur biaya gaji.

Agar menjaga dan memelihara pengendalian internal tersebut lebih efektif 

maka diperlukan adanya suatu bagian yang dinamakan Audit Internal yang dapat 

mengukur  dan  mengevaluasi  serta  memberikan  penilaian  yang  independen 

mengenai mengenai keefektifan suatu pengendalian yang ada dalam perusahaan 

dan melalui  fungsi  ini  semua prosedur,  metode  ataupun ketentuan  yang sudah 

digariskan dan menjadi  unsur pengendalian akan tetap dijaga dan dilaksanakan 

sebagaimana  mestinya.  Audit  tidak  berwenang  untuk  memerintah  atau 

memaksakan  kehendaknya  kepada  bagian-bagian  yang  ia  periksa,  ia  hanya 

meneliti  apakah  pengendalian  internal  telah  ditetapkan  kemudian  memberikan 

laporan  mengenai  hasil  temuannya  dalam  audit  kepada  manajemen  dan 

memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan jika terdapat kelemahan atau 

kekurangan  pada  aktivitas  pengendalian  internal.  Sehingga  manajemen  dapat 

mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  mempertahankan  dan 

menjaga agar pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan  adanya  Audit  Internal  diharapkan  tantangan-tantangan  yang 

timbul  dari  manusia  yang  menjalankan  pengendalian  internal  akan  dibatasi, 

karena pada umumnya manusia akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan 

tugas yang dibebankan kepadanya jika mereka mengetahui akan diadakan audit 

terhadap  hasil  pekerjaan  mereka.  Hal  ini  akan  menyebabkan  mereka  berusaha 

untuk  mencapai  hasil  karya  yang  maksimal  sehingga  menguntungkan  bagi 

perusahaan yang bersangkutan.



Audit  Internal  yang  dimaksudkan  adalah  untuk  membantu  anggota 

manajemen  dalam  melaksanakan  hal-hal  yang  menjadi  tanggung  jawabnya 

dengan menyiapkan analisa,  penilaian,  komentator  dan rekomendasi  yang tepat 

mengenai seluruh kegiatan perusahaan. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik 

antara  manajemen  perusahaan  dengan  auditor  agar  tujuan  perusahaan  dapat 

tercapai dengan baik dan lancar.

Untuk itu penulis akan mencoba melihat bagaimana peranan audit internal 

di  PT.  Industri  Telekomunikasi  Indonesia  (Persero)  atau  disingkat  menjadi 

PT. INTI (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak dibidang manufacturing dan assembling perangkat telekomunikasi, 

barang-barang elektronika serta pelayanan jasa instalansi.

Alasan  penulis  memilih  PT.  INTI  (Persero)  karena  terbuka  dalam 

memberikan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  bahan  penelitian. 

Sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan data yang dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menuangkan ke dalam bentuk 

karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal Gaji” (Studi kasus pada PT. INTI (Persero))

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  tersebut,  penulisan 

mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan audit internal atas penggajian pada PT.  INTI (Persero) 

sudah memadai.

2. Apakah  pengendalian  internal  gaji  pada  PT.  INTI  (Persero)  sudah 

efektif.

3. Bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal gaji.



1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk  mengetahui  kememadaian  audit  internal  atas  penggajian  yang 

dilaksanakan pada PT. INTI (Persero).

2. Untuk  mengetahui  efektivitas  pengendalian  internal  gaji  pada  PT.  INTI 

(Persero).

3. Untuk  mengetahui  peranan  audit  internal  dalam  menunjang  efektivitas 

pengendalian internal gaji.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari  data  informasi  yang  dikumpulkan,  maka  hasil  penelitian  ini 

diharapkan akan berguna bagi:

1. Penulis, merupakan suatu bentuk skripsi sebagai satu syarat dalam menempuh 

ujian  kesarjanaan  pada  Universitas  Widyatama,  dan  dapat  menjadi  suatu 

tambahan  pengetahuan  yang  berharga  serta  penulis  dapat  lebih  memahami 

peranan audit internal dalam pencapaian efektivitas pengendalian internal gaji.

2. Perusahaan,  hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini  dapat  digunakan  sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi himpunan pimpinan perusahaan untuk 

memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pada perusahaan.

3. Akademik,  diharapkan hasil  penelitian  dan pembahasan  ini  dapat  dijadikan 

sumbangan pemikiran dan bahan referensi awal bagi mahasiswa, khususnya 

jurusan akuntansi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Bertitik  tolak  dari  uraian  dan  latar  belakang  dan  keterkaitan  akan 

permasalahan tersebut, tentunya masalah gaji merupakan masalah yang kritis. Hal 

ini terutama menyangkut kemungkinan terjadinya kecurangan. Kecurangan yang 

paling  umum ditemui  adalah  pegawai  fiktif,  jam  kerja  yang  tidak  benar  atau 

membayar gaji pada karyawan melebihi dari yang seharusnya dibayar. Untuk itu 

diperlukan ketelitian dan keandalan manajer dalam aktivitas pembayaran gaji.



Berdasarkan hal tersebut, manajer sangat memerlukan informasi mengenai 

aktivitas  pembayaran  gaji  dari  suatu  bagian  yang  independen  dari  perusahaan 

yaitu audit internal. Dimana audit internal memberikan jaminan  keyakinan serta 

konsultasi  dan  memperbaiki  keefektifan  pengendalian  risiko  manajemen  serta 

pengaturan  dan  pengelolaan  organisasi  yaitu  dengan  melakukan  pengawasan, 

penilaian,  dan  evaluasi  terhadap  seluruh  kegiatan  perusahaan  salah  satunya 

terhadap aktivitas pembayaran gaji.

Menurut Aren et  al (2003:732) seperti  yang dikutip oleh Hiro Tugiman 

(2004:3) pengertian Audit Internal adalah sebagai berikut:

“Internal  Auditing  is  an  independent,  objective  assurance  and 
consulting activity designed to add value and improve an organizations  
operations. It help an organization accomplish its objectives by bringing 
a  systematic,  disciplined  approach  to  evaluate  and  improve  the  
effectiveness of risk management control and governance processes”.

Berdasarkan pengertian di atas audit  internal berperan dalam membantu 

manajer  dengan  memberi  penilaian  yang  objektif  terhadap  aktivitas-aktivitas 

perusahaan  sehingga  hasil  penilaian  bagi  audit  internal  berupa  saran, 

rekomendasi,  dan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  manajer  di  dalam 

mengusahakan  agar  perusahaan  berjalan  dengan  baik  untuk  memenuhi  tujuan 

perusahaan.

Seiring  dengan  bertambahnya  aktivitas  perusahaan  diharapkan  manajer 

dapat membuat suatu pengendalian internal yang efektif agar tujuan perusahaan 

dapat  tercapai.  Manajer  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian 

internal yang dibuatnya.

Perlunya pengendalian internal untuk tujuan seperti yang dikemukakan di 

atas  menurut  Hiro Tugiman (2004:12) pengendalian internal  akan memberikan 

manfaat yang berarti bagi manajemen dalam hal berikut ini:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan

2. Menjamin  ketelitian  dan  kebenaran  laporan  keuangan  atau  informasi  dari 

organisasi

3. Mendorong  agar  manajemen  dalam  organisasi  patuh  terhadap  hukum  dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku



Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan 

pengendalian internal tersebut dirancang untuk memberi jaminan bahwa aktivitas 

telah dijalankan secara efektif dan efisien, penyajian laporan keuangan yang dapat 

diandalkan dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya  pengendalian  internal  yang  memadai  diharapkan segala 

kesalahan,  penyimpangan,  kecurangan dan hal-hal  yang  merugikan  perusahaan 

dapat dihindari sama sekali atau ditekan seminimal mungkin.

Peranan  Audit  Internal  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  penggajian  erat 

kaitannya dengan efektivitas pengendalian internal, karena gaji merupakan biaya 

tenaga  kerja  yang  jumlahnya  besar  dan  sangat  berpengaruh  pada  aktivitas 

perusahaan. Ditinjau dari tujuan pengendalian internal 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 uraian di atas, penulis mencoba untuk mengemukakan suatu 

hipotesis sebagai berikut:

“Audit Internal yang dilaksanakan dengan memadai berperan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal gaji”.

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan  skripsi  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif 

yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan mengenai 

objek  yang  diteliti.  Metode  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan 

menggunakan  studi  kasus  yaitu  pengumpulan  data  dengan  menggunakan 

pertanyaan lisan dan tertulis.  Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan 

dengan cara studi literatur. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan diolah, 

dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari 

sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.



Berikut ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca  dan  mempelajari  buku, 

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

menggali  teori-teori  dasar  dan  konsep  yang  berhubungan  dengan  topik 

pembahasan skripsi ini guna mendapatkan data sekunder.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian dengan menggunakan peninjauan langsung pada lokasi perusahaan 

dengan  maksud untuk memperoleh data primer  yang diperlukan.  Prosedur 

yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT. INTI 

(Persero)  Bandung,  yang  berlokasi  di  Jl.  Mohammad  Toha  No.77  Bandung. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan  Agustus 2007 sampai dengan bulan 

September 2007.


