
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian dunia membuat semakin tinggi tingkat 

persaingan. Persaingan dalam dunia usaha menuntut perusahaan mempunyai 

keunggulan dalam bersaing untuk terus bisa eksis dalam dunia usaha dan terus 

bisa berkompetisi secara sehat. Tidak sedikit perusahaan yang terhenti laju 

operasionalnya karena tidak mampu untuk bersaing. Sebagian besar penyebabnya 

adalah karena perusahaan tidak konsisten dalam menjalankan aktivitas 

operasionalnya dan kurangnya tenaga yang profesional. Profesional berarti 

memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankannya. (Hiro, 2006). 

Dalam menjalankan suatu perusahaan perlu adanya auditor internal. 

Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur 

kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 

berbagai bagian organisasi. (Mulyadi, 2002). 

Audit internal merupakan suatu aktivitas assurance yang objektif, dan 

konsultasi yang kompeten, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan 

memperbaiki operasi suatu perusahaan. Aktivitas ini membantu organisasi 

mencapai tujuan-tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan 



 
 

 

berdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas, kontrol dan tata 

kelola. (Fourie dan Erasmus, 2009). 

 Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh auditor internal 

dalam menjalankan aktivitas pemeriksaan. Kompetensi auditor internal akan 

tercapai apabila dalam melaksanakan pemeriksaan auditor internal memiliki 

keahlian, menerapkan kecermatan profesional, dan meningkatkan kemampuan 

teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. (Colbert, 1993). 

Sadar akan pentingnya kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor 

internal, banyak perusahaan yang berupaya untuk merekrut, menempatkan, dan 

mengembangkan staf auditor internal secara hati-hati dan terprogram. Akan tetapi, 

masih banyak perusahaan yang baru berhasil merekrut dan menempatkan 

pegawainya pada bagian auditor internal dari aspek pendidikan formal saja. 

Sementara aspek pengetahuan yang bersumber dari pendidikan teknis pada 

disiplin ilmu yang relevan masih kurang.  

Selain kompetensi, seorang audit internal juga dituntut untuk memiliki 

sikap objektivitas agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Objektivitas 

yaitu sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan auditor internal 

untuk melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki kayakinan 

yang jujur dalam hasil kerja mereka. Objektivitas mengharuskan auditor internal 

untuk melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mereka sejujurnya 

meyakini hasil pekerjaanya. (Standar Profesi Audit Internal, 2004). 

Pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). PT. INTI yang merupakan salah satu perusahaan 



 
 

 

BUMN pemasok utama dalam pengembangan jaringan telekomunikasi nasional 

Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu pemasaran, keuangan, dan operasi. 

Pemasaran menaungi enam divisi sedangkan keuangan dan operasi masing-

masing menaungi lima divisi. PT. INTI mempunyai komitmen untuk 

mengembankan usahanya dengan maksimal dan mendorong pegawainya untuk 

mengembangkan potensi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti 

dengan staf audit internal PT. INTI menyatakan bahwa auditor internal kurang 

dalam hal kompetensi dan objektivitas yang dapat berpengaruh pada proses 

pemeriksaan audit. Dengan banyaknya divisi yang harus diaudit dan keterbatasan 

jumlah auditor internal yang melakukan pemerikssaan maka divisi-divisi di PT. 

INTI diperiksa secara bergiliran yaitu dua tahun sekali. Pemerikasaan dilakukan 

setiap tahun pada divisi-divisi yang krusial diantaranya divisi pengadaan dan 

logistik, divisi akuntansi, divisi proyek, dan divisi PKBL (Program Kemitraan 

Bina Lingkungan). 

Berdasarkan fenomena tersebut diindikasikan auditor di PT. INTI 

kurangnya kompetensi dan objektivitas yang terjadi pada auditor internal yang 

menyebabkan kelalaian yang bermuara pada kesalahan pemeriksaan audit yang 

dapat berpengaruh pada efektifitas fungsi audit internal. Keberhasilan fungsi audit 

internal selain ditentukan oleh status yang diberikan perusahaan atas departemen 

internal audit juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan itu 

sendiri. Karena suatu fungsi pemeriksaan tidak akan berhasil tanpa ada orang 

yang memiliki kemampuan tinggi, mampu berimajinasi, melakukan analisis, serta 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan perusahaan lain. Saat ini audit 



 
 

 

internal telah menjadi alat bagi pimpinan yang mempunyai fungsi menilai 

efektivitas dan efisiensi dari seluruh kegiatan perusahaan. (Colbert, 1993). 

Fungsi audit internal dijalankan oleh para auditor internal, untuk 

menjalankan fungsi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 

organisasi maka auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab 

perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggungjawabnya. (SPAI, 2004). 

Sementara itu, pada penelitian ini penulis bermaksud melakukan 

penelitian di PT. INTI. Penulis memilih melakuakn penelitian di PT. INTI terlebih 

dikarenakan PT. INTI sangat concern terhadap proses penerapan Good Corporate 

Goverance sebagaimana ditetapkan oleh kantor kementrian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dalam rangka peningkatan keefektifan organisasinya. Selain itu, 

hal yang menarik perhatian penulis adalah apakah keefektifan fungsi audit internal 

di PT. INTI juga dipengaruhi oleh kompetensi dan objektifitas. Pembedahan kasus 

yang terjadi di BUMN atas proses pengawasan yang efektif dan kinerja organisasi 

yang baik akan menjadi suatu pembelajaran yang menarik. Oleh karena itu, 

penulius bermaksud untuk meneliti dan membahas mengenai kompetensi dan 

objektifitas auditor internal dalam kaitanya dengan keefektifan audit internal, 

dimana keberadaan auditor internal sendiri sudah diakui sebagai meningkatkan 

kinerja perusahaan. 



 
 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Objektivitas Terhadap 

Keefektifan Fungsi Audit Internal” (Studi Kasus Pada PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia Persero)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sejauh mana kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keefektifan fungsi audit internal di PT INTI (Persero). 

2. Sejauh mana objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keefektifan fungsi audit internal di PT INTI (Persero). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut 

diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai 

pengaruh kompetensi dan objektivitas terhadap kefektifan fungsi audit internal di 

PT INTI (Persero). 

Adapun tujuan dari penelitian ini  adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap keefektifan fungsi audit 

internal pada perusahaan PT INTI (Persero). 

2. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap keefektifan fungsi audit 

internal pada perusahaan PT INTI (Persero). 

 



 
 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan mempunyai kegunaan 

antara lain :  

1. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan masukan bagi 

perusahaan BUMN untuk meningkatkan keefektifan akan fungsi audit 

internal serta dapat mengetahui peran penting akan sikap kompeten dan 

objektif yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal agar kegiatan 

perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

2. Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi 

khususnya dalam bidang auditing yang berkaitan dengan efektifnya suatu 

fungsi audit internal. 

 

1.5       Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT INTI (Persero) yang berlokasi di Jl. 

Moch. Toha No.77 Bandung 40253. Waktu pelaksanaan dilakukan mulai dari 

Maret 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


