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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Audit Internal 

Pengertian audit internal menurut Committee Of Sponsoring Organization 

(COSO) adalah:  

“Audit internal adalah suatu proses yang dijalankan dewan direksi, 

manajemen, dan personil lainnya dari suatu organisasi didesain untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian: 1) efektivitas 

dan efisiensi operasi; 2) keandalan laporan keuangan; dan 3) Kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

Menurut IIA’s Board Of Directors (1999) definisi dari audit internal 

adalah : 

“Kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang 

dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan proses governance”. 

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat merefleksikan perubahan yang terjadi 

dalam profesi dan juga definisi tersebut juga mengarahkan Auditor Internal 

menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang. 

 

2.1.1  Ruang Lingkup Audit Internal 

 Ruang lingkup audit internal menurut IIA dalam buku Lawrence B. 

Sawyer adalah sebagai berikut: 

 “Ruang lingkup audit internal mencakup suatu pendekatan yang sistematis 

dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan 

keefektifan manajemen risiko, pengendalian, pengelolaan organisasi serta 

kualitas dari kinerja organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya.” 
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Sebagian tugas audit internal adalah membantu manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan, dengan cara melakukan audit dan penilaian secara 

objektif, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil auditnya. Karena tugas 

auditor internal adalah mengaudit dan meneliti seluruh kegiatan perusahaan, 

seorang auditor internal harus menguasai seluruh aspek dalam ruang lingkup 

perusahaan, baik yang berhubungan dengan prosedur-prosedur akuntansi dan 

keuangan, produksi-produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran, teknik, 

dan lain-lain. 

Wewenang yang dimiliki auditor internal dalam melakukan audit adalah 

kebebasan untuk me-review dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, 

dan system yang telah ditetapkan. Wewenang yang diberikan harus bersumber 

dari manajemen dan disetujui oleh Dewan Direksi. 

 

2.1.2 Tujuan Audit Internal 

 Tujuan audit internal menurut IIA Board of Directors yang dikutip dari 

Arens (2008) : 

“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 

organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara 

efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan 

pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar” 

 

 

Dengan kata lain tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar 

kecilnya organisasi yang bersangkutan. Namun tujuan utama adanya audit internal 

dalam organisasi yaitu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik, sehingga setiap anggota organisasi dapat saling bekerja sama satu sama lain, 
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tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah, dan audit internal dapat menilai 

dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan 

perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut dapat 

berjalan efektif dengan biaya yang wajar. 

Audit internal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga 

tidak hanya terbatas pada audit terhadap catatan-catatan akuntasi. Ukuran yang 

dijadikan dasar penialaian adalah sebagai berikut : 

a) Prosedur-prosedur yang ditetapkan. 

b) Kebijakan-kebijakan yang diterapkan. 

c) Anggaran atau standar yang ditentukan. 

d) Peratuaran-peraturan pemerintah yang berlaku 

2.1.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. 

Fungsi audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang – orang yang 

mempunyai pengetahuan yang cukup, kreatifitas tinggi, serta berinisiatif dan 

mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Fungsi audit 

internal juga ditentukan oleh bantuan dan dorongan yang penuh dan nyata dari 

pimpinan tertinggu di dalam organisasi. 

 Menurut Komite Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam “Standar Profesi 

Akuntan Publik”, fungsi audit internal dinyatakan sebagai berikut :  

“Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang 

melaksanakan aktivitas audit intern dalam suatu entitas. Mereka secara 

teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, 

memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap 

desain dan operasi pengendalian intern. Merenka mengkomunikasikan 
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informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk 

memperbaiki pengendalian inten”.  

 

Menurut Hiro Tugiman (2000), fungsi audit internal adalah : 

“Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penialaian bebas dalam suatu 

organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan – 

kegiatan perusahaan untuk memberikan saran – saran kepada manajemen, 

agar tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif”. 

 

Adapun tanggung jawab dari auditor internal menurut Komite Ikatan 

Akuntan Indonesia (2001) adalah sebagai berikut: 

“Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 

evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain 

kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang 

setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, auditor intern 

mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

diauditnya dan tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah 

memantau kinerja pengendalian entitas”. 

 

2.2 Profesinoalisme Auditor internal  

2.2.1 Pengertian Profesionalisme  

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika 

memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas 

sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan 

menetapkan standard baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan 

tugas profesinya dengan mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan. Profesi 

dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis 

pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme adalah 

suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan 

suatu profesi atau tidak (Herawati dan Susanto, 2009). 
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 Pengertian professionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2001): 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan 

ciri suatu profesi atau orang yang profesional.” 

Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa latin “professus” yang makna 

semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh 

karena itu ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi. Profesi adalah 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, 

dan sebagainya). Sedangkan profesional bersangkutan dengan profesi, 

memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya 

 Sedangkan pengertian profesional menurut Arens et al (2008), yaitu: 

“Professional means a responsibility for conduct that extands beyond 

statisfying individual responsibilities and beyond the require ments of our 

society law and regulations” 

Dari pengertian tersebut dapat dimbil kesimpulan bahwa profesionalisme 

merupakan tanggung jawab berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi 

undang-undang dan peraturan masyarakat. Sebagai profesional, auditor mengakui 

tanggung jawab terhadap klien dan rekan seprofesi termasuk berperilaku. 

Menurut IIA, Sawyers (2005). Standar Profesional Audit Internal, ada 5 

kriteria, yaitu : 

1. Independensi, Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. 
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a. Status organisasi 

Status organisasi dari unit audit internal haruslah memberi 

keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab 

pemeriksaan yang diberikan kepadanya. 

b. Objektivitas 

Para pemeriksaan internal (auditor internal) haruslah melaksanakan 

tugasnya secara objektif. Objektivitas adalah keadaan jiwa yang 

kemungkinan seseorang untuk merasakan sesuatu realitas seperti 

apa adanya. 

2. Kemampuan profesional, audit internal harus mencerminkan keahlian dan 

ketelitian profesional. 

3. Lingkup pekerjaan, pemeriksaan internal haruslah meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem penilaian internal 

yang dimiliki organisasi dan kualitas peleksanaan tanggung jawab yang 

diberikan. 

a. Keandalan informasi 

b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan 

c. Perlindungan terhadap harta 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

e. Pencapaian tujuan 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan, kegiatan pemeriksaan harus meliputi 

perencanaan pemeriksaan, pengujian serta pengevaluasian informasi, 

pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up). 
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a. Perencanaan pemeriksaan 

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan 

meliputi : 

1) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pemeriksaan 

2) Memperoleh informasi dasar (background information) 

tentang kegiatan yang akan diperiksa 

3) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk 

melaksanakan pemeriksaan 

4) Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu 

5) Melaksanakan survey secara tepat untuk mengenali kegiatan 

yang diperlukan, risiko-risiko, pengawasan-pengawasan, 

untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam 

pemeriksaan 

6) Penulisan program pemeriksaan 

7) Menentukan bagaimana, kapan, kepada siapa hasil-hasil 

penemuan akan disampaikan. 

8) Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Auditor internal harus mengumpulkan, menginterpretasi, dan 

membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil 

pemeriksaan. 
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c. Penyampaian hasil pemeriksaan 

Auditor internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang 

diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Auditor internal harus terus meninjau atau melakukan follow up 

untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan 

yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat 

5. Manajemen bagi audit internal, pimpinan audit internal harus mengelola 

bagian audit internal secara tepat. 

a. Tujuan kewenangan dan tanggung jawab 

Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, 

kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal. Pimpinan 

audit internal bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari 

manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal 

untuk bagian audit internal. 

b. Perencanaan 

Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan 

tanggung jawab bagian audit internal. 

c. Kebijaksanaan dan prosedur 

Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan 

prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman 

oleh staf pemeriksa. 
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d. Bentuk dan isi kebijaksanaan serta prosedur tertulis harus sesuai 

dengan besar dan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan 

pekerjaan yang dilaksanakan 

e. Manajemen personel 

Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi 

dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal 

dengan tujuan untuk menetapkan pembagian tugas bagi tiap-tiap 

tingkat staf pemeriksa secara tertulis, menyeleksi individu-individu 

yang memenuhi syarat-syarat yang kompeten melatih dan 

menyediakan kesempatann untuk memperoleh pendidikan yang 

berkelanjutan bagi tiap-tiap pemeriksa, menilai pelaksanaan pekerjaan 

tiap-tiap pemeriksa, dan memberikan bimbingan kepada para 

pemeriksa internal untuk mengembangkan pelaksanaan pekerjaan 

serta kemampuan profesional. 

f. Auditor eksternal 

Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-usaha atau 

kegiatan audit internal dengan audior eksternal. Pekerjaan auditor 

internal dan auditor eksternal harus dikoordinasikan untuk 

memastikan kecukupan dari lingkup pemeriksaan yang dilakukan dan 

mengurangi pelaksanaan pemeriksaan yang rangkap. 
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g. Pengendalian mutu 

Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan 

pengendalian mutu atau jaminan atas kualitas untuk mengevaluasi 

berbagai kegiatan bagian audit internal. 

2.3 Pengertian Kualitas 

 Kualitas atau mutu, secara singkat dapat diartikan sebagai tingkat kondisi 

yang memfokuskan kepada apa yang diharapkan oleh pemakainya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) kualitas adalah: 

1. Tingkat baik buruknya sesuatu; kadar; 

2. Derajat atau taraf kepandaian, kecakapan; mutu 

Lee, Liuu, dan Wang (1999) dalam Januar (2013) medefinisikan kualitas 

pemeriksaan yaitu: 

“Probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan auidt dengan 

opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung 

kekeliruan material”. 

 

2.4 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal 

 Laporan hasil pemeriksaan internal merupakan salah satu hasil akhir dari 

suatu kegiatan pemeriksaan yang disampaikan secara formal dalam bentuk 

tertulis. Dalam laporan ini terkandung tiga tujuan utama, yaitu menginformasikan 

apa yang ditemukan auditor dalam proses pemeriksaan, meyakinkan manajemen 

bahwa temuan pada saat dilakukan pemeriksaan cukup berarti, valid dan dapat 

diterima serta menggerakkan manajemen untuk melakukan perubahan atau 
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perbaikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa laporan hasil pemeriksaan 

internal mencerminkan kualitas profesionalisme dari seorang internal auditor. 

 

2.4.1 Pengertian Laporan Audit Internal  

 Menurut Larry F. Konrath (2002) Laporan audit internal audit atau laporan 

hasil audit adalah: 

“The Audit report is the culminating step in the audit process and 

expressing an audit process and expressing an audit opinion is the 

auditor’s overriding goal” 

 

Pernyataan bahwa laporan pemeriksaan adalah suatu dokumen yang 

mengisyaratkan dua hal, yaitu: 

1. Pelaporan hasil pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis 

memungkinkan penyampaian hasil-hasil pemeriksaan secara lengkap dan 

jelas untuk menghindarkan salah pengertian atau salah penafsiran, apalagi 

mengingat masalah yang dilaporkan seringkali menyangkut persoalan 

peka. 

2. Mengisyaratkan adanya kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus 

diperhatikan dalam pembuatannya. 

Pada kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi dan membuat keputusan 

berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu laporan audit harus tepat 

waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. 

Sawyer’s (2005) mengemukakan beberapa prinsip untuk menetapkan 

system pelaporan (reporting) internal yang memuaskan, yaitu: 
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1. Laporan harus dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

2. Individu-individu atau unit-unit harus diminta melaporkan hal-hal yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

3. Biaya mengakumulasi data dan menyiapkan laporan harus dibandingkan 

dengan manfaat yang didapat 

4. Laporan harus sesederhana mungkin dan konsisten dengan sifat subjek 

yang menjadi masalah 

5. Sedapat mungkin laporan kinerja memperlihatkan perbandingan dengan 

standar biaya, kualitas, dan kuantitas yang ditetapkan 

6. Penerrima laporan harus dinyatakan secara periodic untuk mengetahui 

apakah mereka masih membutuhkan laporan yang diterima, atatu apakah 

ada yang bisa diperbaiki dari laporan tersebut. 

 

2.4.2 Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal 

 Sebagai profesi yang sudah mapan, auditor internal memiliki standar 

profesi audit internal sebagai suatu sistem assurance untuk menjamin 

diterbitkannya laporan hasil pemerikasaan yang berkualitas. Standar yang 

merupakan kondifikasi dari “the best practice” diterbitkan oleh The Institute of 

Internal Auditors Inc. Sebagai organisasi profesi auditor internal internasional. 

Didalam standar dikatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas 

harus memenuhi kriteria – kriteria seperti : Objektivitas, jelas, akurat, singkat, 

konstruktif, lengkap dan tepat waktu. Sejalan dengan pernyataan Sawyer (2003) 

mengenai laporan hasil pemeriksaan bahwa laporan harus merinci tujuan dan 
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lingkup pemeriksaan dan harus objektif, jelas, akurat, singkat, konstruktif, 

lengkap, dan tepat waktu. 

2.4.2.1 Objektif 

Suatu laporan audit objektif membicarakan pokok persoalan dalam 

auditing, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang di perlukan dalam 

proses audit. Laporan yang objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak 

dan terbebas dari distorsi. Berbagai temuan kesimpulan dan rekomendasi haruslah 

dilakukan tanpa ada suatu prasangka. 

Bila telah ditentukan bahwa dalam suatu laporan hasil pemeriksaan 

terdapat kesalahan atau error, pimpinan audit internal harus mempertimbangkan 

perlunya pembuatan laporan tambahan yang menyebutkan tentang berbagai 

informasi yang diperbaiki. Laporan tambahan harus dibagikan kepada seluruh 

pihak yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. 

2.4.2.2 Jelas 

Sebuah laporan hasil pemeriksaan internal akan dianggap mempunyai 

kejelasan apabila dapat dipahami secara mudah dan logis. Kejelasan suatu laporan 

dapat ditingkatkan dengan cara menghindari penggunaan bahasa teknis yang tidak 

diperlukan dan pemberian berbagai informasi yang cukup mendukung, kalimat 

pasif yang berputar-putar merupakan faktor yang dapat menghilangkan kejelasan. 

Secara umum, kalimat aktif biasanya lebih jelas dibandingkan kalimat pasif. 
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2.4.2.3 Akurat 

Akurat berarti tepat. Laporan yang akurat adalah laporan yang secara tepat 

menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu laporan 

juga menyajikan dengan benar hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan 

internal. 

2.4.2.4 Singkat 

Laporan yang singkat membicarakan pokok permasalahan dan 

menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan. Singkat bukan berarti 

menghilangkan apa-apa yang tidak relevan dan tidak material. Laporan tersebut 

disusun dengan menggunakan kata-kata secara efektif. 

2.4.2.5 Konstruktif 

 Laporan yang komstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dari 

sifatnya akan membantu pihak yang akan diperiksa dan organisasi serta 

menghasilkan berbagai perbaikan yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga 

dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

2.4.2.6 Lengkap 

Laporan yang lengkap adalah laporan yang berisikan otorisasi atau 

persetujuan dari pihak yang berwenang, sasaran dilakukannya pemeriksaan, 

aktivitas-aktivitas yang diperiksa, hasil temuan-temuan pemeriksaan, 

rekomendasi-rekomendasi berdasarkan hasil temuan pemeriksaan, dan tindakan 

lanjut yang disarankan auditor internal untuk pihak yang diperiksa dengan tujuan 

memperbaiki aktivitas yang telah diperiksa. 
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2.4.2.7 Tepat Waktu 

 Laporan yang tepat waktu adalah laporan yang penerbitnya tidak 

memerlukan penundaan dan mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai 

tindakan efektif. Agar memiliki nilai manfaat, laporan audit harus disampaikan 

secara tepat waktu. 

2.5 Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas 

Laporan Hasil Pemeriksaan Internal 

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen (bebas) yang 

dibentuk dalam suatu organisasi/perusahaan yang memberikan jasanya bagi 

organisasi/perusahaan dengan cara menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

perusahaan tersebut. Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu para 

anggota organisasi di semua tingkatan manajemen agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif. 

Seorang auditor internal sebagai karyawan perusahaan, dalam 

menjalankan fungsi penilaian yang independen di perusahaan, harus memiliki 

keahlian profesional untuk dapat memberikan laporan audit yang berkualitas. 

Menurut Tugiman (1997): 

“Seorang audit internal yang semakin professional akan semakin 

menghasilkan laporan yang berkualitas baik”. 

Seperti yang diungkapkan oleh Wahyudi dan Mardiyah (2006): 

“Profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat 

dipercaya oleh para pengambil keputusan sehingga laporan hasil 

pemeriksaan yang disajikannya akan berkualitas.” 
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Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang 

profesional dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dimana audit 

tersebut dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan untuk melakukan audit. 

Profesionalisme seorang auditor internal telah diatur dalam Standar Profesi 

Audit Internal, dimana unsur-unsur seperti independensi dan objektivitas, keahlian 

dan kecermatan profesional, ruang lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal, dijadikan sebagai kriteria 

profesional untuk auditor internal. Seorang auditor internal yang telah 

melaksanakan tugasnya secara profesional, akan menghasilkan laporan hasil 

pemeriksaan yang berkualitas sesuai dengan standar profesi audit internal. 

2.6  Kerangka Pemikiran  

Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan 

Hasi Pemeriksaan Auditor Internal 

Perusahaan yang semakin berkembang akan memiliki aktivitas bisnis yang 

semakin rumit. Meningkatnya tingkat kerumitan dari proses bisnis modern dan 

organisasi ini menyebabkan perusahaan membutuhkan sistem pengendalian intern 

yang lebih kuat. Audit internal adalah ,jaminan independen objektif dan aktivitas 

konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi 

organisasi, membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa 

pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola 

(Tunggal,2012). 
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Auditor internal dituntut bersikap profesional untuk mengembangkan fakta 

dan detail dalam suatu temuan audit. Dengan adanya standar etika yaitu sikap 

profesionalisme, maka peranan auditor internal dalam mengungkapkan 

penyimpangan dapat dilihat dari hasil temuan audit yang kemudian hasil tersebut 

akan dianalisis dan disimpulkan oleh auditor internal. Dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya sebagai profesional, auditor internal harus melaksanakan 

pertimbangan profesional dan moral dalam seluruh aktivitasnya. Tanggung jawab, 

memastikan dipatuhinya semua peraturan, termasuk nilai-nilai sosial, yaitu 

mempertimbangkan tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan 

kekuasaan, menjadi profesional dan memenuhi etika, lingkungan bisnis yang baik. 

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Rosnidah (2013) Sikap 

profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang 

berkualitas. Hal ini karena auditor yang profesional akan mengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan pengabdian pada 

profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan 

dengan sesama profesi.  

Tugiman (1997) menyatakan bahwa internal audit telah memenuhi 

beberapa kriteria profesi, apa yang dilakukan internal auditor seharusnya bersifat 

profesional. Selanjutnya profesionalisme dapat diartikan sebagai berikut: 

“Profesionalisme sebagai sikap dari perilaku seseorang dalam melakukan 

profesi tertentu. Seorang yang profesional, disamping mempunyai 

keahlian, kecakupan teknis, harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian 

bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, 

ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan 

pikiran, kata dan perbuatan”. 
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Menurut penelitian yang dilakukan Shandy (2012) dengan judul 

“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Efektivitas Laporan Hasil 

Pemeriksaan”, Sampel pada penelitian ini adalah seluruh staf Satuan Pengawasan 

Internal (SPI) pada PT.PINDAD. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 

menggunakan regresi linier sederhana, hasil penelitian ini adalah profesionalisme 

auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas laporan hasil 

pemeriksaan. Sedangkan Febrianty (2010) Melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh kemampuan Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan 

Audit Internal pada PT.INTI (Persero)”. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan responden 12 auditor 

internal. Hasil dari penelitian bahwa kemampuan professional auditor internal dan 

kualitas laporan audit internal sudah terpenuhi dengan sangat baik, karena dengan 

kemampuan professional yang baik maka akan menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas. 

Profesionalisme dari seorang auditor internal tidak dapat dipisahkan dalam 

penentuan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja organisasi yang berkualitas. Seorang auditor yang memiliki 

pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang memadai akan lebih 

memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih 

mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam 

lingkungan pemeriksaan terhadap kliennya. Seorang Auditor internal juga 

diharapkan mempunyai profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. 
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Penelitian yang dilakukan Cheng, et al (2002) menyatakan bahwa semakin 

auditor internal menyadari akan tanggung jawab Profesionalnya maka Kualitas 

Audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi. 

Selain itu Siti kurnia dan Ely Suhayati (2010) menyatakan bahwa 

penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan 

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas 

dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Dari pernyataan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kemahiran professional 

dengan cermat dan seksama (due professional care) akan memberikan pengaruh 

terhadap laporan hasil audit yang dilaporkan oleh auditor.  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, dapat digambarkan 

bagan dari kerangka pemikiran Gambar 2.1 di bawah ini: 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.6.1  Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Putri (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Profesionalisme Auditor  Internal  terhadap  Kualitas  

Laporan  Audit  Internal”. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hubungan  

antara  porfesionalisme auditor internal dengan Kualitas Laporan Audit  Internal  

cukup  erat  dan  berpengaruh.   

Profesionalisme 

Auditor Internal  (X) 

Kualitas Laporan Hasil 

Pemeriksaan Auditor 

Internal (Y) 
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Selain itu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Citra Ayu Rembulan (2014) 

yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal  terhadap  Kualitas  

Laporan  Hasil Pemeriksaan Internal”,  hasil  penelitian  menunjukkan  

profesionalisme  auditor  internal  sangat  berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan 

Audit Internal. 

Rosindah (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak 

Motivasi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam 

Pengawasan Keuangan Daerah” mengambil penelitian pada Pemerintah 

Kabupaten Cirebon. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 

dampak motivasi dan profesionalisme secara parsial dan simultan terhadap 

kualitas audit 

2.7 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori-teori yang relevan belum 

berdasarkan fakta-fakta yang empiris yang berasal dari pengumpulan data. 

Berdasarkan telaah pustaka dan kerangka pemikiran di atas, penulis 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

“Profesionalisme Auditor Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas 

Laporan Hasil Pemeriksaan Internal”. 

 


