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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negeri yang sedang berkembang yang memiliki 

berbagai jenis perusahaan yang beraneka ragam. Terdapat perusahaan swasta 

maupun perusahaan milik pemerintah yang ikut meramaikan persaingan usaha di 

bumi pertiwi ini. Dengan perusahaaan yang selalu berkembang, manajemen tidak 

bisa mengawasi secara langsung kinerja perusahaan apakah sudah berjalan secara 

efektif, efisien dan ekonomis. Salah satu profesi yang dapat diberdayakan oleh 

manajemen untuk melakukan fungsi pengawasan ini adalah Auditor Internal.  

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan 

konusultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi 

organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan 

menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efetivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan 

pengenlolaan organisasi (Sawyer yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar, 2009 : 8). 

Keberadaan Audit Internal pada BUMN sudah diatur berdasarkan Undang-undang 

RI No. 19 Tahun 2003 mengenai BUMN Pasal 67 yang menyebutkan bahwa pada 

setiap BUMN dibentuk satuan Pengawas internal yang merupakan aparat pengawas 

internal perusahaan. 
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Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan 

menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevakuasi 

kontrol dan pengelolaan organisasi (Sawyer yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar, 

2009 : 8). Auditor internal diharapkan dapat membuat kinerja perusahaan lebih  

efektif, efisien dan ekonomis. Melalui pengawasan internal yang baik dapat 

diketahui apakah suatu perusahaan pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, 

kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Sehingga perlu ditingkatkan kinerja para auditor agar dapat membatu 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Kinerja adalah pencapaian tugas yang diselesaikan oleh karyawan (Cascio, 

2012:275). Kinerja auditor internal adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh 

seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur 

dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu (Akbar, 2015). 

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) merupakan tantangan bagi daya saing Indonesia. Sehingga, peningkatan 

kompetensi tenaga kerja menjadi hal yang mutlak diperlukan, termasuk bagi 

internal auditor. Ia menambahkan, kesiapan aparat internal auditor dalam 

meghadapi MEA menjadi kunci keberhasilan indonesia ke depan. Beliau 

menyatakan bahwa setiap tenga kerja terdidik dalam hal ini tenaga internal auditor 
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harus memiliki kesiapan menghadapi MEA agar tenaga auditor internal tidak 

tergantikan dari pasar ASEAN, ujar Wamenkeu dalam Seminar Nasional Internal 

Audit 2015 di Solo, Rabu (15/04). 

Ungkapan dari Wakil Menteri Keuangan ini tentu saja menjadi pertanyaan 

besar apakah auditor internal telah benar-benar siap untuk menghadapi MEA, 

apakah kinerja auditor internal sudah siap menghadapi auditor-auditor dari pasar 

bebas ASEAN, dan apakah auditor internal sudah siap bersaing dengan auditor 

internal dari ASEAN. Kinerja auditor internal merupakan pencapaian auditor untuk 

dapat melaporkan dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Bila dilihat 

mengenai kinerja auditor dan banyaknya kasus kelemahan SPI di BUMN, maka 

dapat dikatakan bahwa kinerja auditor di BUMN masih kurang karena dalam 

pelaksanaan audit, auditor internal belum mampu menjalankan fungsi dan tugasnya 

dengan baik (sumber: www.kemenkeu.go.id). 

Auditor internal adalah pihak yang sangat berperan dalam sistem 

pengendalian perusahaan dimana auditor menjadi kunci dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. Hal ini terbukti dengan munculnya kasus-kasus yang berkaitan 

dengan kinerja auditor internal seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pada 

perusahaan BUMN. Di Bank BTN yaitu Guntur Dwi S saat menjadi kepala divisi 

audit kantor pusat Bank BTN, direktur eksekutif IDM Fahmi (2014) mengatakan, 

Guntur Dwi S pernah terlibat kasus jual beli perkara sehingga kasus-kasus fraud 

Bank BTN bukan ditemukan auditor internal tapi justru ditemukan oleh 

http://www.kemenkeu.go.id/
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pemeriksaan Bank Indonesia sebagai auditor eksternal, misalnya kredit macet di 

Kantor Cabang Bank BTN di Harmoni senilai Rp 141 miliar. Bukan hanya itu, 

Guntur Dwi S juga kerap menyalagunakan jabatannya dengan menyelewengkan 

audit yang tidak sesuai PSAK dalam menututupi kerugian Bank BTN akibat 

terjadinya kredit macet Sehingga auditor internal tidak mmberikan rekomendasi 

yang sesuai dan tidak memberikan hasil pemeriksaan yang akurat, tindak pidana 

korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini Guntur Dwi S melakukan 

pelanggaran integritas karena telah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of 

power (www.kompasiana.com). Selanjutnya lemahnya penegakan hukum dan 

terjadinya praktek main mata dalam penyelesaian kasus-kasus fraud selama 

kepemimpinan Guntur Dwi S membuat Bank Indonesia menyatakan Divisi Audit 

Intern Bank BTN dalam kondisi mandul dan menjadi penyebab maraknya praktek-

praktek window dressing di Bank BTN seperti adanya dugaan rekayasa NPL, 

rekayasa penghimpunan dana pihak ketiga, rekayasa penghimpunan laba dan lain-

lain (www.bi.go.id). 

Fenomena lain yaitu terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terjadi 

pembobolan melalui pengajuan kredit oleh debiturnya yaitu PT Tirta Amarta 

Bottling Company (TAB) pada 2018. PT TAB merupakan nasabah Bank Mandiri 

sejak Desember 2008, sudah 10 tahun. Start-nya juga cukup bagus dan baik. Ada 

penambahan-penambahan kredit, terakhir 2015 totalnya sejumlah Rp 1,4 triliun. 

Karena kurang teliti dalam penilaian resiko yang dilakukan auditor internal Bank 

Mandiri sehingga pada 2018 Bank Mandiri mereview kembali portofolio kredit 

http://www.kompasiana.com/
http://www.bi.go.id/
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para debiturnya dan menemukan beberapa debitur yang perlu investigasi lebih 

lanjut karena ada angka-angka yang kurang wajar, terutama pada piutang, 

kemudian melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Terdapat lima perusahaan 

sekaligus debitur Bank Mandiri kala itu yang datanya mencurigakan. Salah satunya, 

PT TAB. Hasil investigasi tersebut terungkap ada kerja sama PT TAB dengan 

oknum karyawan Bank Mandiri Cabang Bandung merekayasa angka di dalam data-

data yang berujung pembobolan dengan dalih pemberian kredit tambahan. 

Berdasarkan data awal, total kerugian negara akibat pembobolan tersebut sebesar 

Rp 1,4 triliun atau setara dengan nilai pemberian kredit kepada PT TAB. Setelah 

Kasus ini mengemuka lagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan total 

kerugian negara dari peristiwa tersebut sebesar Rp 1,83 triliun setelah dihitung 

bunga dan dendanya. Dampak dari permasalahan tersebut adalah terlambatnya 

tujuan dari pelaksanaan audit internal dan keterlambatan tersebut menyebabkan 

pihak manajemen telat mengetahui atas kondisi yang terjadi di perusahaan dan 

memperlambat pengambilan keputusan atau memberikan rekomendasi atas masalah 

yang terjadi di perusahaan (www.ekonomikompas.com). 

Adapun fenomena selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja auditor 

internal terjadi tahun 2017 pada salah satu BUMN yaitu PT Asuransi Kredit 

Indonesia (Persero) Peneliti Senior Direktorat Penelitian BUMN mengatakan 

dalam prakteknya yang terjadi pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) belum 

melaksanakan audit internal yang dilakukan untuk triwulan pertama pada tahun 

http://www.ekonomikompas.com/
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2017 belum sesuai dengan kemampuan seorang auditor internal sehingga laporan 

audit yang dibuat oleh auditor internal yang dinilai belum tepat waktu dalam 

penyampaian laporan audit internal tersebut yang seharusnya dimulai pada 1 

Januari 2017 dan selesai tanggal 30 April 2017 mundur hinga 31 Juli 2017, dampak 

dari permasalahan tersebut adalah terhambatnya tujuan dari pelaksanaan audit 

internal sehingga keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap pihak manajemen 

yang tidak akan memiliki pengetahuan lengkap atas kondisi yang terjadi di 

perusahaan dan akan memperlambat pengambilan keputusan atau memberikan 

rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang dibutuhkan atas masalah yang terjadi 

pada perusahaan tersebut. (www.finance.detik.com). 

Fenomena-fenomena di atas menunjukan bahwa kinerja auditor internal 

yang kurang baik sehingga dibutuhkan kinerja auditor internal yang baik secara 

kualitas dan kuantitas.  

Budaya organisasi merupakan salah satu variabel penting bagi pemimpin, 

karena budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan menjadi 

pedoman bagi pelaku anggota organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi 

kekuatan positif dalam mencapai prestasi organisasi yang efektif. Budaya 

organisasi tersebut membentuk perilaku anggota organisasi sehingga berpengaruh 

pada kinerja semakin tinggi budaya organisasi maka kinerja auditor akan semakin 

baik, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah budaya organisasi maka akan 

berdampak pada penurunan kinerja auditor (Putu Ayu Prabhayanti dan Ni Luh Sari 
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Widhiyani, 2018). 

 Budaya Organisasi merupaka nlai-nilai, norma, sikap yang dapat dijadikan 

pedoman bagi anggota organisasi dalam bersikap dan berperilaku. Buaya organisasi 

mencerminkan nilai-nilai yang disepakati oleh orang-orang dalam suatu organisasi 

sehingga dapat menjadi pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lain 

(Novita Sari, 2013). 

Motivasi bekerja dalam diri sangat penting peranannya dalam mendorong 

seseorang untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Motivasi kerja yang dimiliki oleh 

seorang auditor mendorong personal auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yaitu kinerja yang baik (Kadek 

Candra Dwi Cahyani, 2015). 

Jika seorang karyawan yang mempunyai motivasi kerja tinggi cenderung 

memiliki prestasi kerja atau kinerja yang tinggi, dan sebaliknya mereka yang 

prestasi kerjanya rendah dimungkinkan karena motivasi kerjanya rendah, sehingga 

dengan adanya penerapan atau pemberian motivasi yang benar akan meningkatkan 

kinerja karyawan itu sendiri (Mangkunegara 2014:104). 

Pengertian motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan (Handoko 2010:89). 

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk 

memperoleh kinerja yang baik. Memiliki sikap profesional bagi seorang auditor 
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internal dalam menjalankan tugasnya akan semakin terjamin dan dapat bertanggung 

jawab, karena apabila seorang auditor internal tidak berperilaku profesional maka 

akan dapat mempengaruhi integritas akan apa yang telah dihasilkannya. Seorang 

auditor internal jika telah melaksanakan tugasnya secara profesional, maka 

diharapkan akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang efektif sesuai 

dengan Standar Profesi Audit Internal (Yan Shandy Fauzi Nasution, 2011). Laporan 

hasil pemeriksaan sangat penting bagi auditor internal karena laporan tersebut 

mencerminkan kinerja auditor internal terhadap pekerjaannya, maka semakin baik 

profesionalisme auditor internal akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan 

yang semakin efektif sehingga menciptakan kinerja auditor internal yang lebih baik 

(R. Ait Novatiani dan Taofik Mustofa, 2014). 

Profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat 

suatu pekerjan merupakan suatu profesi atau tidak menurut Rahma (2012) dalam 

Yossy Purnama Sari Gultom (2018). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Yossy Purnama Sari Gultom (2017) dengan Judul Pengaruh Profesionalisme, 

Etika Profesi, Independensi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Auditor Internal di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Variabel yang diteliti 

Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja Auditor Internal di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yossy Purnama Sari Gultom yaitu Profesionalisme, 

Etika Profesi, Independensi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi berpengaruh 
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signifikan terhadap Kinerja Auditor Internal pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, 

Motivasi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor Internal (Survey 

Pada BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Bandung)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, penulis mengidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat auditor internal perusahaan BUMN yang tidak menyampaikan 

laporan keuangan dengan akurat dan lengkap sesuai dengan PSAK. 

2. Telatnya kinerja auditor internal dalam mempertimbangkan timbulnya 

kesalahan sehingga terdapat rekayasa angka dalam data yang berujung 

pembobolan dengan dalih pemberian kredit. 

3. Kurangnya kinerja auditor internal dalam pengidentifikasi informasi 

yang memadai sehingga menyebabkan pihak manajemen terlambat 

dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan masalah yang terjadi 

dalam perusahaan. 
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1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana budaya organisasi pada BUMN sektor jasa keuangan dan 

asuransi di Kota Bandung. 

2. Bagaimana motivasi pada BUMN sektor jasa keuangan dan asuransi di 

Kota Bandung. 

3. Bagaimana profesionalisme pada BUMN sektor jasa keuangan dan 

asuransi di Kota Bandung. 

4. Bagaimana kinerja auditor internal pada BUMN sektor jasa keuangan dan 

asuransi di Kota Bandung. 

5. Seberapa besar pengaruh pengaruh budaya organisasi, motivasi dan 

profesionalisme terhadap kinerja auditor internal secara parsial dan 

simultan pada pada BUMN sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota 

Bandung. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi pada BUMN 

sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi pada BUMN sektor jasa 

keuangan dan asuransi di Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme pada BUMN sektor 

jasa keuangan dan asuransi di Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui dan mennganalisis kinerja auditor internal pada BUMN 

sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota Bandung. 

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh budaya organisasi, 

komitmen organisasi, motivasi dan profesionalisme terhadap kinerja 

auditor internal secara parsial dan simultan pada pada BUMN sektor jasa 

keuangan dan asuransi di Kota Bandung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa 

kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 

pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan audit internal, 

khususnya mengenai budaya organisasi, motivasi, dan profesionalisme terhadap 

kinerja auditor internal. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah audit 

khususnya budaya organisasi, motivasi, dan profesionalisme terhadap 

kinerja auditor internal.   
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2. Bagi Perusahaan/Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi perusahaan 

BUMN sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota Bandung 

untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya 

dengan budaya organisasi, motivasi, dan profesionalisme 

sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat 

membantu dalam meningkatkan kinerja auditor internal. 

3.   Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan 

pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang audit yang 

sama, yaitu mengenai Pengaruh budaya organisasi, motivasi, 

dan profesionalisme terhadap kinerja auditor internal terhadap 

Kinerja Auditor Internal. 

4. Bagi Akademisi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi 

mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan 

audit internal yang menyangkut budaya organisasi, motivasi, 

dan profesionalisme terhadap kinerja auditor internal terhadap 

Kinerja Auditor Internal. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian pada BUMN sektor jasa keuangan dan 

asuransi di Kota Bandung.  Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 

2019 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi 

lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi. 

 

 

 

 


