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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi telah mendorong kompetisi 

yang semakin tajam di lingkungan bisnis. Setiap entitas bisnis dipacu untuk selalu 

melakukan inovasi agar tetap eksis dalam persaingan. Keadaan ini menuntut para 

pimpinan atau manajemen perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya selain itu badan usaha dituntut pula memiliki nilai tambah 

bagi badan usahanya.  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. Auditor internal adalah suatu fungsi dalam perusahaan yang melakukan 

penilaian secara independen dengan tujuan untuk mengevaluasi keseluruhan 

aktivitas organisasi yang dinaunginya. Auditor internal membantu manajemen 

dalam menilai kinerjanya dan memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan 

keputusan. (Novatiani dan Refina, 2013) 

Tujuan fungsi audit internal yaitu memberikan nilai tambah dan melakukan 

perbaikan-perbaikan operasi organisasi yang membantu organisasi dalam mencapai 

tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk 

mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen risiko, 
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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). 

Salah satu sikap profesional akuntan publik dapat diwujudkan dalam bentuk 

menghindari perilaku yang menyimpang dalam audit. Manipulasi atau kecurangan 

dalam konteks auditing disebut perilaku disfungsional. Perilaku disfungsional 

dilakukan oleh auditor dalam rangka meraih target kerja individual. Perilaku 

disfungsional memiliki pengaruh langsung seperti penghentian prosedur audit 

secara dini (premature sign-off), mengubah atau mengganti tahapan – tahapan audit 

(replacing or altering of audit procedures) serta pengaruh tidak langsung terhadap 

kualitas audit seperti (underreporting of time). Akibatnya, para pengguna laporan 

dapat mengalami krisis kepercayaan atas hasil laporan audit yang dihasilkan oleh 

auditor (Dewi dan Wirasedana,2015). 

Dalam mencapai profesionalisme, auditor internal harus memenuhi 

spesifikasi dan kualitas yang menjad i tolak ukur dari profesi tersebut. Auditor 

internal yang memenuhi spesifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan akan 

mendapat sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu pengakuan atas kemampuan 

yang dimilikinya, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan efisien dan 

efektif. (Romadhoni,2011) 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 1998 bagi BUMN yang 

terbentuk perseroan terbatas, kini hampir semua BUMN dapat dipastikan memiliki 
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suatu badan pengawas intern, akan tetapi banyak dari para internal auditor yang ada di 

dalamnya belum tahu secara menyeluruh seperti apa profesionalisme yang harus 

dipatuhi dan bagaimana sebaiknya suatu pemeriksaan internal berkualitas itu 

diaplikasikan.  

Dalam artikel yang dikeluarkan oleh (www.iaikap@akuntanpublik.org) yang 

berjudul “Modus-modus Penjarahan BUMN”, dituliskan bahwa pada saat rapat kerja 

dengan DPR pada tanggal 19 Mei 2009, Menteri BUMN melaporkan adanya dugaan 

korupsi pada 16 BUMN. Sejak tahun 2001, tidak ada lagi BUMN yang berpredikat 

sehat. Banyaknya korupsi ini merupakan indikasi bahwa tata kelola perusahaan 

kecenderungannya tidak berjalan optimal, Standard Operational Procedure (SOP) 

sering dilanggar, Satuan Pengawasan Intern (SPI) kurang diberdayakan, dan fungsi-

fungsi SPI dikecilkan oleh dewan direksi.   

Fenomena dalam laporan hasil pemeriksaan pada salah satu BUMN yaitu 

PT PLN, BPK menemukan penggunaan bahan bakar high speed diesel atau kerap 

disebut solar pada pembangkit yang berbasis dual firing dengan menggunakan gas 

dan BBM, yang mengakibatkan biaya pemeliharaan pembangkit lebih tinggi 

dibandingkan dengan bahan bakar gas. Hal ini dianggap telah terjadi inefisiensi 

pada PLN dalam pelaksanaan kerja perusahaan, sehingga temuan ini dianggap 

ketidakmampuan audit internal dalam pelaksanaan pemeriksaan atau dianggap 

tidak objektif  (http://bisnis.news.viva.co.id). 

Dengan demikian pentingnya kemampuan auditor dalam melakukan 

laporan hasil audit yang profesional dan objektif. Menurut Herry (dalam 

Romadhoni,2011) bahwa bidang profesi audit internal, khususnya di Indonesia, ada 

2 (dua) jenis sertifikasi yang relatif diakui, yaitu sertifikasi yang bersifat lokal dan 

http://bisnis.news.viva.co.id/
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internasional. Yang bersifat lokal adalah apa yang disebut dengan Qualified Internal 

Auditor, dengan sertifikasi QIA. Sedangkan yang bersifat internasional adalah apa 

yang disebut dengan Certified Internal Auditor, dengan gelar CIA.( 

Romadhoni,2011) 

Sertifikasi 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. Qualified Internal 

Auditor diberikan oleh suatu dewan sertifikasi yang terdiri dari pakar maupun 

praktisi senior dalam bidang internal auditing. (Rozmita,2012) 

Dalam rangka mencetak QIA sebagai auditor internal unggulan dengan 

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

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

Arens et al (2012:5), 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”. 

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 
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untuk membantu pemerintahan yang bersih dan sekaligus mendorong peningkatan 

pelayanan terhadap publik. (Novianti dan Revina,  2011) 

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa pentingnya pengaruh 

kemampuan profesional audit internal terhadap efektivitas kualitas laporan audit 

internal. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kemampuan 

profesional audit internal, mengetahui efektivitas kualitas laporan audit internal serta 

mengetahui pengaruh kemampuan profesional audit internal terhadap efektivitas 

kualitas laporan audit internal. ((Novianti dan Revina,  2011) 

Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai auditor internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor’s dengan 

variabel dan pendekatan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis bermaksud 

menilai sejauh mana auditor Bersertifikasi Qualified Internal Auditor’s 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. 

Beranjak pada uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Kualitas Auditor Internal Bersertifikasi Qualified 

Internal Auditor Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor 

pada PT PLN Unit Distribusi Jabar Banten 

2. Bagaimana kualitas laporan audit internal pada PT PLN Unit Distribusi 

Jabar Banten 

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. Kualitas Auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor pada PT PLN 

Unit Distribusi Jabar Banten 

2. Kualitas laporan keuangan pada PT PLN Unit Distribusi Jabar Banten 

3. Pengaruh Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor Terhadap 

Kualitas Laporan Audit Internal 
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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. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada PT. PLN Unit Distribusi Jabar Banten. 

Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan 

april 2016. 

 


