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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Belakangan ini lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat. 

Globalisasi, liberalisasi perdagangan, deregulasi dan kemajuan teknologi 

informasi menciptakan realitas baru persaingan yang kian ketat. Tekanan-tekanan 

persaingan ini telah memaksa banyak organisasi dihadapkan pada lingkungan 

yang serba tidak pasti. Perubahan lingkungan, khususnya lingkungan bisnis dan 

organisasi saat ini tidak sekedar berjalan sangat cepat tetapi juga bersifat tidak 

pasti. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan salalu berubah seperti 

saat ini diperlukan kepemimpinan yang mampu mengantisipasi kedepan yang 

lebih relevan dengan situasi kompleks seperti sekarang ini. 

Perkembangan yang pesat pada dunia usaha sangat berpengaruh terhadap 

lingkup aktivitas perusahaan-perusahaan yang merupakan tulang punggung 

perekonomian bagi perkembangan dunia usaha. Semakin besarnya suatu 

perusahaan, maka semakin besar pula kesempatan untuk melakukan 

penyelewengan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Kebutuhan akan adanya suatu auditor internal dirasakan oleh perusahaan karena 

adanya perkembangan perusahaan yang bersangkutan, di mana pimpinan tidak 

lagi bisa mengendalikan perusahaannya dengan langsung melainkan harus dibantu 

orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu auditor internal yang merupakan 

salah satu unsur dari pengelolaan yang memadai (Akmal, 2009). 
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Audit internal merupakan suatu aktivitas yang kritis dan menghendaki 

adanya pengungkapan (disclosure), yang mungkin akan dianggap sebagai 

ancaman oleh pihak yang kebetulan diperiksa. Pandangan tersebut tidak 

sepenuhnya salah, karena pengungkapan dan kritik sangatlah tepat dijadikan nama 

permainan di mana internal auditor dibatasi hanya pada area akuntansi dan 

laporan dibuat jarang sekali mengenai pihak yang kedudukannya lebih tinggi dari 

auditor atau audit internal itu sendiri (Tugiman, 1998). 

Selanjutnya menurut Tugiman (1998) hal yang dibutuhkan oleh auditor 

internal adalah pandangan yang luas serta pemahaman terhadap proses manajerial 

dan yang berkaitan dengan manusia, yang mendasari fungsi auditor internal. Yang 

dibutuhkan oleh auditor internal dalam melakukan audit adalah pendekatan 

holistik yang menyadari bahwa manajer dan pihak yang diaudit merupakan 

pribadi yang kompleks yang berjuang dalam lingkungan yang menghasilkan 

berbagai macam tekanan profesional. Oleh karena itu auditor internal harus 

bertindak profesional dalam segala hal, agar auditor internal tidak dipandang 

negatif yang tidak dapat diduga tingkah laku dan tabiatnya. 

Organisasi seperti perusahaan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

kelompok sosial yang terdiri dari dari beberapa anggota yang mempunyai persepsi 

bersama tentang kesatuan mereka. Masing-masing anggota mendapat reward, 

untuk mencapai tujuan bersama. Apabila suatu kelompok sudah dibentuk dan 

disadari bersama adanya interpendensi dan saling memberikan reward dan 

mempersepsikan diri sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, tentunya 

problem organisasi atau perusahaan sebagai kelompok sosial tidak akan terjadi. 
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Realitanya banyak organisasi dalam perkembangannya mengalami 

problem yang muncul akibat munculnya kelompok-kelompok kecil yang tidak 

membuat organisasi semakin dinamis, melainkan malah menjadikan keruntuhan 

organisasi tersebut, seperti isu yang beredar pada awal dekade ini yaitu mengenai 

profesionalisme marak diperbincangkan menyusul banyaknya skandal akuntansi 

yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti Enron Corp, 

Xerox Corp, WorldCom hingga Walt Disney. Arthur Andersen, merupakan kantor 

akuntan publik The Big Six yang melakukan audit terhadap laporan keuangan 

Enron Corp. Arthur Andersen dituding tidak hanya melakukan manipulasi laporan 

keuangan Enron, akan tetapi hampir semua klien yang berada dalam naungannya 

(Majalah Auditor Internal: 2002 dalam Wijayanti: 2008). Adanya kasus-kasus 

yang melibatkan auditor tersebut mengakibatkan komitmen profesional seorang 

auditor semakin dipertanyakan di mana kode etik profesional telah dilanggar.  

Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut 

diperlukanlah komitmen berorganisasi bagi seluruh elemen perusahaan termasuk 

auditor internal. Komitmen digambarkan sebagai sikap yang memiliki keinginan 

kuat untuk tetap berorganisasi tertentu, berusaha keras sesuai keinginan 

organisasi, dan keyakinan terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi 

(Luthans, 2006). 

Menurut Robbins (2008) komitmen karyawan terhadap organisasi yaitu 

sampai tingkat mana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tertentu. 

komitmen kerja karyawan menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak 
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dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini berarti apabila setiap 

anggota organisasi memiliki komitmen yang tinggi maka besar kemungkinan 

keberhasilan atau kesuksesan dapat tercapai. Keberhasilan suatu organisasi akan 

berdampak baik bagi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan dan 

karyawannya. 

Komitmen yang tak kalah pentingnya harus dimiliki oleh seorang auditor, 

selain komitmen organisasional adalah komitmen professional. Komitmen 

profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang 

dipersepsikan oleh individu tersebut (Larkin: 1990 dalam Trisnaningsih: 2004).  

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima 

tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. 

Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor perlu 

memelihara standar perilaku yang tinggi dan memiliki standar praktik pelaksanaan 

pekerjaan yang handal (Standar Profesi Audit Internal, 2004). 

Dengan dimilikinya komitmen organisasional dan komitmen profesional 

yang tinggi pada diri seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat 

mendorong adanya iklim kerja yang mendukung auditor untuk mencapai prestasi 

yang nantinya dapat menciptakan kepuasan kerja auditor itu sendiri.  

Kepuasan kerja sangat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan 

tugas-tugas hariannya di organisasi. Karyawan yang tidak puas dalam bekerja 

akan terlihat tidak bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya yang akhirnya 

mempengaruhi kualitas hasil kerjanya. Rendahnya kepuasan kerja karyawan 

merupakan gejala yang dapat merusak kondisi dalam suatu organisasi perusahaan. 
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Secara umum rendahnya kepuasan kerja karyawan ini biasanya terlihat dari 

berbagai aspek, salah satunya yaitu kurangnya kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan sehingga terjadi keterlambatan 

dalam mengerjakan laporan, serta menurunnya efektifitas dan efisiensi kerja. 

Seperti pada kasus yang terjadi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirtawening Kota Bandung yang pernah diteliti oleh Yuli Sagita (2012), pada 

tahun 2010 terjadi turnover karyawan yang sangat tinggi dengan jumlah karyawan 

yang keluar berjumlah 30 orang sedangkan jumlah karyawan yang masuk tidak 

ada serta presentase karyawan yang sering tidak masuk kerja juga tinggi. Kondisi 

ketidakpuasan karyawan yang belum optimal dapat terlihat dari turnover 

karyawan perusahaan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Mangkunegara 

(2005), bahwa “kepuasan kerja yang tinggi berhubungan dengan turnover 

karyawan yang rendah. Sebaliknya karyawan-karyawan yang kurang puas 

biasanya turnovernya lebih tinggi”. Oleh karena itu kepuasan kerja dianggap 

sangat penting karena adanya biaya akibat ketidakpuasan (dissatisfaction) dalam 

employee turnover, absenteeism dan kinerja pekerjaan (Beck: 2000 dalam 

Puspitasari: 2005). 

Penelitian ini dilakukan di PT. Pupuk Kujang Cikampek yaitu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk dan industri 

kimia yang mendukung program Ketahanan Pangan Nasional (KPN) yang terletak 

di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sehubungan dengan fakta faktual yang 

menurut pengamatan menunjukkan adanya kecenderungan bagi karyawan PT 

Pupuk Kujang yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner yaitu masih banyak 
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karyawan yang sering tidak ada di tempat pada saat jam kerja dan tidak kembali 

tepat waktu pada saat jam istirahat berakhir. Selain itu masalah yang dihadapi PT 

Pupuk Kujang Cikampek adalah menetapkan program pelatihan untuk para 

auditor internal yang tepat untuk menyeimbangkan antara tuntutan tugas yang 

ditetapkan perusahaan dengan kemampuan dari masing-masing auditor internal. 

Atas dasar paparan tersebut penelitian ini mengangkat topik:  

“Pengaruh Komitmen Profesional dan Komitmen Organisasional 

Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Internal” (Studi Kasus pada PT. Pupuk 

Kujang Cikampek). Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian 

yang sudah dilakukan oleh Diah Wijayanti pada tahun 2008 dengan perbedaan 

pada subjek, lokasi dan waktu penelitian. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, adapun 

bentuk dari perumusan masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja 

auditor internal. 

2. Bagaimana pengaruh komitmen profesional terhadap kepuasan kerja 

auditor internal. 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional dan komiten profesional 

terhadap kepuasan kerja auditor internal.  
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah 

komitmen organisasional dan komitmen professional berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja auditor internal. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian di atas maka kegunaan 

yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengalaman untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan 

antara teori dengan praktek yang sebenarnya tentang kepuasan kerja 

auditor internal, komitmen organisasional dan komitmen professional. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang 

bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yaitu untuk memberikan 

gambaran mengenai pengaruh komitmen organisasional dan komitmen 

profesional terhadap kepuasan kerja auditor internal, sehingga dapat 

dijadikan bahan masukan yang berarti bagi perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya, serta sebagai gambaran tentang pentingnya 

komitmen auditor internal pada setiap organisasi yang memiliki fungsi 

audit internal agar keberadaan auditor internal dalam perusahaan 

benar-benar memberikan nilai tambah bagi perusahaaan. 
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3. Bagi pembaca lainnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi, serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman 

terbatas mengenai topik yang diteliti. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pupuk Kujang yang beralamat di Jalan 

Jend A. Yani No. 39 Cikampek, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan mulai bulan 

Februari 2013 sampai bulan Mei 2013. 

 

 


