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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian Indonesia saat ini terdapat tantangan-tantangan serta 

persaingan yang kompetitif. Perusahaan dituntut semakin efisien dalam 

menjalankan aktivitasnya karena perusahaan harus mampu mengelola sumber 

daya yang dimiliki secara optimal. Agar perusahaan dapat mencapai tingkat 

kinerja yang diinginkan, maka dibutuhkan adanya bantuan dan fungsi 

pemeriksaan internal. 

Pada saat ini keberadaan departemen internal audit sudah merupakan 

bagian penting dari suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaannya terus 

berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang membutuhkan 

penanganan profesional. Peran internal auditor yang sangat besar dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam suatu organisasi tentunya akan 

sangat membantu manajemen dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, 

agar perusahaan terus berkembang dan melakukan inovasi kearah yang lebih baik.  

Internal auditor akan memberikan rekomendasi atas hasil temuan 

pemeriksaan kepada manajemen yang kemudian akan dipergunakan sebagai 

bahan untuk mengambil keputusan penting dalam upaya pelaksanaan pencapaian 

tujuan organisasi yang memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas serta 

mengamankan kekayaan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Rekomendasi yang dibuat oleh internal auditor berisikan masukan-

masukan sebagai informasi yang tidak hanya bersifat korektif dan membangun 

tetapi juga harus dapat diterapkan dan strategis, bisa mencegah secara dini 

menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, serta antisipasi untuk masa yang akan 

datang.  

Anggapan bahwa keberadaan divisi audit internal hanya akan 

mendatangkan cost yang lebih besar dibandingkan benefitnya. Auditee juga 

beranggapan bahwa auditor hanya mencari kesalahan para pelaku kebijakan 

sehingga dipandang sebagai ancaman yang tidak diharapkan kehadirannya. Selain 

itu, para internal auditor juga kadang diragukan kompetensi, independensi serta 

objektivitas dalam memberikan jasa auditnya yaitu memberikan rekomendasi. 

PT Pindad (Persero) merupakan pabrik persenjataan dan amunisi di 

Indonesia dimulai pada tahun 1908. Informasi yang diperoleh dari Popy Hastari 

selaku SPI PT Pindad (Persero) terjadi restrukturisasi yaitu pengurangan jumlah 

karyawan secara besar-besaran. Restrukturisasi akan diberlakukan juga pada 

bagian SPI dari jumlah awalnya sebanyak 40 internal auditor. Adapun tujuannya 

untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan asset yang ada.  

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diindikasikan adanya konflik yang 

menyebabkan adanya tekanan-tekanan yang pada akhirnya dapat mengganggu 

secara psikologis sehingga menjadikan suatu stress.  

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengaruh role stress  internal 

auditor terhadap kualitas dari rekomendasi auditor internal. Penulis  mengambil 

rujukan dari penelitian terdahulu. 
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1. Penelitian yang dilakukan Fogarty, Singh, Rhoads, dan Moore (2000)  dengan 

hasil penelitiannya adalah bahwa tekanan peran (role stress) mempunyai 

akibat yang umumnya negatif seperti menurunkan kualitas hasil kerja, 

rendahnya kepuasan kerja pegawai pada perusahaan dan tingginya keinginan 

pekerja untuk meninggalkan perusahaan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indreswari (2007) menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh dari role stress internal auditor terhadap kualitas 

rekomendasi auditor internal. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Darajat (2009) menyebutkan bahwa terdapat 

pengaruh dari role stress auditor internal terhadap perilaku disfungsional 

auditor internal. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian kali ini adalah 

auditor internal perusahaan yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. 

  Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian mengenai role stress yang dialami oleh internal auditor perusahaan dan 

kaitannya dengan kualitas rekomendasi auditor internal. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul: 

“PENGARUH TEKANAN PERAN (ROLE STRESS) INTERNAL 

AUDITOR TERHADAP KUALITAS REKOMENDASI AUDITOR 

INTERNAL” (Studi survei pada PT PINDAD (Persero) Bandung) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah disajikan 

tersebut, maka penulis mengidentifikasikan masalah, yaitu apakah role stress 

internal auditor berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi auditor internal? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian   

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, menganalisa, 

mengetahui, menjelaskan mengenai pengaruh role stress internal auditor terhadap 

kualitas rekomendasi auditor internal. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui role stress internal auditor 

berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi auditor internal dan seberapa besar 

pengaruh role stress internal auditor terhadap kualitas rekomendasi auditor 

internal. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

kegunaan, baik bagi penulis maupun bagi pihak lain : 
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1. Penulis 

Dari hasil penelitian ini, dapat menambah pengetahuan, memperoleh 

masukan dan memberikan pengalaman tentang role stress internal auditor, 

kualitas rekomendasi auditor internal, dan pengaruh role stress internal 

auditor terhadap kualitas rekomendasi auditor internal. 

2. Pihak Perusahaan 

Menerima masukan serta informasi yang diperoleh mengenai pengaruh role 

stress internal auditor terhadap kualitas rekomendasi auditor internal, 

sehingga perusahaan dapat mengevaluai dan mengelola role stress yang 

terjadi dalam meningkatkan kualitas rekomendasi. 

3. Peneliti Lain 

Dapat menjadikan dasar untuk penelitian yang lebih luas dan juga dapat 

memberikan pengetahuan tambahan dan referensi yang menyangkut 

penelitian mengenai pengaruh role stress internal auditor terhadap kualitas 

rekomendasi auditor internal bahwa adanya kemungkinan organizational 

behavior seperti role stress yang dihadapi oleh individu seperti internal 

auditor dapat mempengaruhi hasil kerja dari internal auditor tersebut yaitu 

salah satunya adalah rekomendasi internal audit. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan dituntut untuk dapat memanfaatkan dan mengelola sumber 

daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien serta penanganan 

perusahaan dengan pofesional seiring dengan perubahan kondisi ekonomi. Hal ini 
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tentunya menuntut fungsi internal audit yang lebih optimal. Selain mengandalkan 

sistem pengendalian internal yang ada, perusahaan juga membutuhkan suatu 

fungsi yang bertugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas sistem 

pengendalian internal tersebut sehingga kondisi ini mengakibatkan profesi internal 

audit pada saat ini terus mengalami perkembangan.  

Keberadaan divisi audit internal merupakan suatu bagian integral 

perusahaan. Menurut Tugiman (1997: 11) internal auditing adalah : 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” 

 

Menurut Tugiman (2006:12-13) keberadaan atau alasan pentingnya 

diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit ditujukan untuk memperbaiki 

kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk sebuah perusahaan, divisi, departemen, 

seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, sistem atau 

proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, maka 

menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi keseluruhan.  

Chambers (1981:22) menyatakan bahwa keunikan yang dimiliki oleh 

profesi internal auditor dan keunikan yang terjadi pada status suatu divisi internal 

audit di suatu organisasi menyebabkan lingkungan kerjanya merupakan suatu 

lingkungan dimana terdapat kemungkinan besar dialaminya tekanan-tekanan 

maupun konflik-konflik oleh para internal auditor dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  
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Menurut Schermerhorn, dkk. (2005:341) terdapat dua jenis stress 

diantaranya adalah sesuatu yang dapat berpengaruh constructive (positif) dan 

destructive (negatif) dan salah satu stress yang dapat berpengaruh negatif adalah 

role stress. Dimana akibat negatif dari role stress tersebut dapat berakibat pada 

kualitas dari hasil kerja internal auditor.  

Tekanan peran (role stress) dalam melaksanakan pekerjaan terdiri dari dua 

komponen yang berbeda yaitu ketidakjelasan peran (role ambiguity) dan konflik 

peran (role conflict)). Role ambiguity merupakan suatu situasi dimana individu 

melaksanakan sesuatu peran dalam pekerjaannya mengalami kekurangan 

informasi mengenai aktivitas yang harus dilaksanakannya. Role conflict 

merupakan suatu situasi dimana terdapat harapan yang berbeda dari beberapa 

pihak atas aktivitas dari sebuah pekerjaan. Pengertian tersebut berdasarkan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Pei dan Davis (1989:104). 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa tekanan 

peran (role stress) dalam pekerjaan terdiri dari dua indikator/dimensi, yaitu: 

1. Ketidakjelasan peran (role ambiguity) 

2. Konflik peran (role conflict) 

Penyebab dari tingginya role sterss yang dialami oleh seorang internal 

auditor diantaranya adalah ketidaksesuaian dalam penetapan wewenang, 

kurangnya dukungan manajemen, adanya gangguan dalam komunikasi dan 

adanya tekanan.  
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Fungsi internal auditor sebagai pemberi jasa konstruktif dan protektif 

memegang peranan yang penting untuk pemeriksaan dan pengendalian organisasi 

sehingga penyimpangan atau kelemahan yang serupa diharapkan tidak terjadi lagi 

dikemudian hari karena sudah diambil langkah-langkah antisipasi oleh pihak 

manajemen berdasarkan informasi internal auditor dalam bentuk rekomendasi.  

Rekomendasi menurut Sawyer’s (2005:340), yaitu: 

“Rekomendasi menggambarkan tindakan yang mungkin dipertimbangkan 

menejemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang salah dan untuk 

memperkuat kelemahan dalam system control. Rekomendasi haruslah 

bersifat positif dan spesifik.” 

 

Faktor yang harus diperhitungkan oleh internal auditor dalam membuat 

rekomendasi adalah dapat menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan 

(praktis) bersifat korektif dan konstruktif, memperhatikan keseimbangan antara 

manfaat dan biaya, serta sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang. 

Kesimpulan, pendapat, saran-saran, dan rekomendasi secara profesional 

kepada manajemen tersebut tentunya harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat 

dikatakan berkualitas.  

Indikator/dimensi kualitas rekomendasi auditor internal menurut Ratliff 

(1988:350), dalam bukunya Internal Auditing Principles and Techniques adalah: 

1. Dapat menyelesaikan masalah 

2.  Dapat diimplementasikan (praktis)  

3.  Bersifat korektif dan konstruktif (sesuai operasi audit) 

4.  Memperhatikan keseimbangan antara manfaat dan biaya  

5.  Merupakan solusi jangka pendek dan jangka panjang 
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 Adanya perbedaan karakteristik perusahaan maupun profesi internal 

auditor yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi dan budaya di 

Indonesia, semakin kompleksnya masalah bisnis serta semakin cepatnya 

perkembangan teknologi, serta kemungkinan adanya pengaruh role stress internal 

auditor terhadap kualitas rekomendasi auditor internal. 

  Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tekanan peran (role stress) internal auditor terhadap kualitas 

rekomendasi auditor internal”. 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntutan: 

- Adanya informasi yang cukup 

mengenai aktivitas unuk 

mencapai hasil yang diharapkan 

- Anggota perusahaan perlu 

melakukan tanggung jawabnya 

secara efektif 

- Perlu adanya peningkatan kualitas 

rekomendasi 

 

Kondisi: 

- Peran/role internal auditor lebih 

optimal, lebih luas, dan mendapat 

pengakuan penting 

- Ketidaksesuaian dalam penetapan 

wewenang, kurangnya dukungan 

manajemen, adanya gangguan dalam 

komunikasi dan adanya tekanan 

Terjadinya Role Stress pada internal 

auditor  

- Role Conflict 

Ketidaksesuaian tuntutan/ harapan 

dengan kenyataan akan internal 

auditor 

- Role Ambiguity 

Ketidakjelasan tentang fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab 

internal auditor 

 

Kualitas rekomendasi auditor internal: 

- Dapat menyelesaikan masalah 

- Dapat diimplementasikan 

- Bersifat korektif dan konstruktif 

- Memperhatikan cost-benefit 

- Berperan sebagai solusi jangka 

panjang dan jangka pendek 

 

 

Pengaruh role stress internal 

auditor terhadap kualitas 

rekomendasi auditor internal 
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1.6 Pembatasan Masalah  

Penulis melakukan pembatasan masalah ini dengan tujuan agar penelitian 

dapat dilakukan secara lebih terarah dan hasil yang diperoleh lebih fokus. 

Penelitian ini hanya menspesifikasikan pada role stress yang dialami oleh para 

internal auditor pada PT PINDAD (Persero), dimana role stress yang dialami 

dapat membawa pengaruh terhadap kualitas rekomendasi auditor internal. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan survei teknik sampel jenuh. 

Menurut Sugiyono (2004:11), Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih dan kemudian menjelaskan secara sistematik fakta atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu faktual dan cermat yang 

kemudian akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan statistik. Sementara metode penelitian pendekatan survei teknik 

sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari teknik ini adalah teknik 

sensus. 

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini, terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. 
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1. Studi Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara meninjau secara langsung ke 

objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas yang terjadi di 

bagian audit internal pada PT PINDAD (Persero) yang erat hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian audit 

internal dan bagian-bagian lain yang terkait. 

c. Kuesioner (daftar pertanyaan) merupakan alat komunikasi antara peneliti 

dengan yang diteliti (responden) yang dibagikan oleh peneliti untuk diisi 

oleh responden. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ditempuh dengan cara membaca literatur-literatur yang 

berhubungan dengan audit internal, tekanan peran (role stress), dan kualitas 

rekomendasi, yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data 

sekunder atau data-data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan pustaka 

guna mendukung data-data primer yang diperoleh dari objek penelitian serta 

referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.8 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis variabel penelitian 

yaitu variabel bebas (independent variable) atau variabel yang bersifat 

mempengaruhi, dan variabel terikat (dependent variable) atau variabel yang 
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bersifat dipengaruhi. Sesuai dengan judul yaitu “Pengaruh Tekanan Peran (Role 

Stress) Internal Auditor Terhadap Kualitas Rekomendasi Auditor Internal”, maka 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Role Stress Internal Auditor, sebagai variabel independen (X) 

2. Kualitas Rekomendasi Auditor Internal, sebagai variabel dependen (Y) 

Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator             

yang digunakan untuk mengukur role stress dan kualitas rekomendasi auditor 

internal 

 

1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Bandung, yaitu PT PINDAD (Persero) yang 

berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 517 Bandung-Jawa Barat. Waktu 

penelitian ini dimulai pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


