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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan dan perkembangan usaha pada suatu perusahaan ditunjang

dari para karyawan sebagai komponen utama dalam pelaksanaan operasional kerja

suatu instansi atau perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dalam

laba atau rugi perusahaan tersebut. Persaingan di dalam dunia usaha juga

mendorong suatu perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas maupun

produktivitas karyawan dan tenaga kerjanya sehingga kerugian dan kondisi kearah

gulung tikar dapat diantisipasi sedini mungkin.Agar dapat mencapai tujuan

tersebut, manajemen harus mempunyai pandangan dan sikap yang profesional

untuk memajukan atau meningkatkan hasil-hasil yang dicapai. Manajemen

perusahaan harus mampu merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan setiap

aktivitas perusahaan.

Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula kesempatan

untuk melakukan penyelewengan sehingga mengakibatkan terjadinya inefisiensi,

kebocoran, dan ketidaktaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

Sehingga untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan memberikan

penilaian terhadap internalnya operasi perusahaan dilakukan audit internal yang

merupakan salah satu unsur dari efektivitas pengendalian intern.

Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan
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kegiatan operasi organisasi (Tunggal, 2012). Audit Internal adalah auditor yang

bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi,

menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan

efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi (Mulyadi, 2010).

Dengan pengelolaan yang memadai maka manajemen diharapkan mampu

menyediakan data dan laporan yang dapat dipercaya, dapat diuji, serta diyakini

kebenarannya, selain itu juga dengan pengendalian yang memadai dapat

meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, serta mentaati dan melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.

Kasus penyelewengan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir inisemakin

marak. Salah satu penyelewengan yang berhasil diungkap adalah kasus korupsi

yang dilakukan oleh Hengky Wijaya tersangka kasus dugaan korupsi instalasi

pengelolaan air PDAM Kota Makassar. berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), ditemukan kerugian negara sekitar Rp 38 miliar dalam kerja

sama antara PDAM dengan PT Traya Tirta Makassar. BPK juga menemukan

adanya potensi kerugian negara dalam 3 kerja sama PDAM dengan pihak swasta

lainnya. (Triono, 2015). Kasus yang sama juga terjadi pada Kantor PDAM

Sidoarjo terkait dugaan korupsi PDAM senilai Rp 8,9 milyar yang diduga

dilakukan oleh oknum pejabat PDAM Delta Tirta Sidoarjo (Putra, 2016). Hal

yang hampir sama terjadi pada Dirut PDAM Tirtanadi Medan, Azzam Rizal,

sebagai tersangka kasus korupsi. Dia diduga telah merugikan negar sekitar Rp 5
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milyar. Dalam kasus ini, dugaan korupsi terjadi karena penyalahgunaan

wewenang dalam penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Medan. Selain itu, ada

kerja sama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dewan pengawas dan tidak

mendapatkan pengesahan dari Gubernur Sumut. (Muhardiansyah, 2013)

Keberadaan Audit internal sangat dibutuhkan oleh PDAM, karena audit

internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu

organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi

yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada

tugas dan tanggung jawab yang diberikan, telah dilaksanakan sesuai dengan yang

seharusnya. Untuk itu Audit Internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian, dan

mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen

untuk ditindak lanjuti. Audit Internal merupakan bidang yang lebih kompleks dan

menantang daripada profesi lain pada umumnya, auditor internal menghindari

publikasi dan jarang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan profesinya

dengan pihak lain di luar lingkungan para pengawas internal. (Tugiman, 2006).

Auditor internal wajib berusaha agar saran atau rekomendasi yang

diberikannya dilaksanakan oleh pihak manajemen serta auditor internal wajib

memantau untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh

objek yang diperiksa harus diberitahukan kepada auditor internal. Dalam

melaksanakan kegiatan audit para auditor internal harus menerapkan ketelitian

professional, yaitu ketelitian yang kompeten dimana auditor internal wajib untuk

melakukan pengujian dan melakukan verifikasi terhadap suatu lingkup

pemeriksaan.



4

Auditor Internal bertugas membantu menunjang efektivitas pengendalian

intern, termasuk pengendalian intern biaya gaji. Pengendalian intern adalah suatu

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang

didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan

berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan (b) kepatuhan terhadap hukum (c)

efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi dan Puradiredja, 2010).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung yang

bergerak di bidang jasa pengolahan air minum dan air kotor telah memiliki tenaga

untuk melakukan pengendalian tersebut, yaitu: Satuan Pengawas Intern (SPI). SPI

melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap seluruh aktivitas perusahaan

dan diwujudkan dalam bentuk hasil laporan.Salah satu pemeriksaan yang

dilakukan oleh SPI adalah memeriksa gaji agar pengendalian intern atas

penggajian efektif.

Pengelolaan penggajian merupakan struktur dan prosedur mengenai

pengumpulan data, perhitungan pencatatan, pembuatan daftar pembayaran gaji

dan pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang diambil oleh yang berhak atas

gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas gaji tersebut.

Pengelolaan sistem penggajian yang memadai dapat dilaksanakan dan

berjalan dengan baik jika terdapat pemisahan tugas. Pemisahan tugas dari bagian

yang terlibat dalam prosedur gaji merupakan faktor yang sangat penting untuk

menjamin efektivitas pengelolaan gaji. Hal ini disebabkan dengan adanya

pemisahan tugas dapat mencegah persekongkolan.



5

Peranan audit internal dalam mendukung aktivitas pengelolaan gaji

menduduki posisi yang sangat penting dalam laju perkembangan perusahaan

karena dengan adanya pengendalian intern yang memadai dan adanya sistem yang

baik atas gaji dapat membantu dalam meningkatkan operasi perusahaan secara

efektif juga mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan

ketidakberesan dalam pemberian gaji. Pengendalian intern yang handal dalam

perusahaan dimaksudkan untuk meminimalkan segala bentuk kecurangan,

kesalahan, dan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan (Mulyadi,

2010).

Gaji merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi perusahaan,

karena :

1. Didalam suatu perusahaan yang mempunyai jumlah pegawai yang cukup

banyak, biaya gaji merupakan bagian komponen biaya yang lebih tinggi

dibandingkan komponen biaya lainnya, yang besar dari seluruh operasi

perusahaan. Karena pembayaran gaji yang besar jumlahnya sangat banyak

maka risiko kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan sangat besar.

2. Rumit dan kompleksnya perhitungan biaya gaji, hal ini karena antara lain oleh

adanya potongan-potonngan, tunjangan, pajak penghasilan, status pegawai,

masa kerja, serta peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan perusahaan

lainnya

Pengendalian intern atas gaji yang memadai dapat dilaksanakan dan

berjalan dengan baik, jika terdapat pemisahan tugas dan pengotorisasian transaksi,

pencatatan dan pemeliharaan asset yang menyangkut gaji. Peranan audit internal
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dalam menunjang efektivitas pengendalian intern gaji yaitu untuk mengukur dan

menilai unsur-unsur pengendalian intern atas gaji sebagai internal bagi

manajemen untuk mendapatkan informasi mengenai aspek akan keadaan dari

perusahaan, serta menentukan tingkat kebenaran data akuntansi, untuk

meningkatkan efektivitas operasi perusahaan. Suatu pengendalian intern

penggajian mempunyai suatu tujuan yaitu untuk menentukan kelebihan jumlah

yang dibayarkan kepada setiap pegawai atau karyawan untuk menjamin bahwa

jumlah yang dibayarkan kepada setiap yang berhak menerimanya atau untuk

menjaga kebenaran jumlah karyawan yang ada (Mulyadi, 2010)

Penggajian merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh

perusahaan, dimana dalam menentukan besarnya perhitungan dan pembayaran

gaji menjadi salah satu bagian yang terpenting karena biaya gaji merupakan biaya

tetap yang besar pada perusahaan. Seperti kita ketahui biaya gaji merupakan

sumber biaya yang cukup material, sehingga apabila tidak diawasi dengan baik

akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi, kebocoran dan penyelewengan-

penyelewengan yang dilaksanakan para pegawai. Disadari sepenuhnya dengan

kondisi seperti ini pimpinan dituntut untuk melaksanakan pelimpahan sebagian

wewenang, tugas dan tanggungjawab kepada bawahannya jika memungkinkan

dilaksanakannya pemisahan fungsi antara pemilik dengan pimpinan perusahaan.

Penelitian mengenai audit internal dan pengelolaan gaji telah banyak

diteliti sebelumnya, diantaranya adalah:

Menurut Florentinus (2010) “pelaksanaan audit internal berperan dalam

menunjang efektivitas pengelolaan sistem penggajian.” Menurut Suryadinata
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(2014) “Audit Internal memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang

efektivitas system pengendalian intern penggajian.”

Menurut Setiawan (2014) “auditor internal berperan dalam meningkatkan

pengendalian intern atas Penggajian”. Menurut Marchel (2015) “audit internal

memiiki pengaruh positif yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas

pengendalian internal system penggajian. Semakin tinggi peranan audit internal,

maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal system penggajian”.

Menurut Mgbane dan Ehiorobo (2013) audit internal yang efektif berperan dalam

meningkatkan kontrol manajemen pada sektor publik di Negara Edo.

Jadi peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian

internal gaji menduduki posisi yang sangat penting bagi semua perusahaan, hal ini

dapat dirasakan karena gaji merupakan biaya yang sangat besar dan merupakan

suatu bidang dimana sering terjadi pemborosan sumber daya perusahaan karena

inefisiensi dan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian, kasus dan penelitian sebelumnya,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peranan Audit

Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Pengelolaan

Gaji (Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Tirtawening Kota Bandung).
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi

masalah yaitu: Apakah audit internal berperan dalam meningkatkan efektivitas

pengendalian intern pengelolaan  gaji pada Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Tirtawening Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui

bagaimanakah peran audit internal dalam meningkatkan efektivitas pengendalian

intern pengelolaan  gaji.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah audit

internal berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern pengelolaan

gaji pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis:

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang Audit

Internal.

2. Perusahaan:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, informasi dan

kelengkapan data yang bermanfaat dalam pengembangan perusahaan.
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3. Pihak lain:

Terutama rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca sebagai sumbangan

pemikiran dan informasi dalam bidang Audit Internal.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif dan verifikatif. Pengertian metode deskriptif menurut Nazir

(2013) pengertian penelitian deskriptif adalah:

“Merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok
manusia, suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai perusahaan khususnya mengenai aspek-aspek
yang sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel
yang diteliti.”

Kemudian definisi metode verikatif menurut Sugiyono (2015) sebagai berikut:

“Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila
dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan
yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah
yang serupa dengan kehidupan.”

Data yang telah diperoleh selama proses penelitian kemudian akan

dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, serta untuk

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang

digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah analisis statistik parametrik

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis statistik parametrik yang digunakan

yaitu Analisis Regresi linear sederhana

Sedangkan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berupa hubungan

yang ada antara variabel independen (variabel X) itu sendiri dan ada atau tidaknya
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pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen (variabel X) terhadap

variabel dependen (variabel Y) secara langsung. Untuk mengetahui ada atau

tidaknya hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut, maka perlu

dilakukan pengujian dengan menggunakan metode korelasi rank spearmandan

untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis, digunakan statistik uji t.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Tirtawening Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Badak Singa No. 10 Bandung.

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2016 sampai dengan selesai


