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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang 

menjelaskan mengenai landasan pemikiran secara garis besar, baik teoritis  maupun  fakta  yang  

menimbulkan  minat  untuk  melakukan  penelitian.  

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup 

pesat antara lain ditandai dengan adanya perusahaan-perusahaan baru yang muncul 

dan perusahaan-perusahaan yang telah berdiri berusaha untuk menjadi lebih baik 

lagi agar tetap bersaing dan mempertahankan kelangsungan hidup  (Elisha dan Icuk 

2010). Hal tersebut menimbulkan persaingan antara perusahaan yang satu dengan 

yang lainnya. Sehubungan dengan persaingan tersebut masalah-masalah yang 

dihadapi oleh para pengusaha di dalam mengelola perusahaan menjadi semakin 

kompleks. Karena itu manajemen perusahaan dituntut untuk dapat melakukan 

aktivitasnya secara efektif dan efisien (Abdussalam, 2006). 

Perusahaan yang mampu bertahan dalam era persaingan saat ini adalah perusahaan yang 

mampu menghasilkan produk ataupun jasa bermutu tinggi, adanya fasilitas-fasilitas baru, dan 

kenyaman agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam dunia bisnis perusahaan biasanya 

dikategorikan menjadi tiga bidang, salah satunya bergerak di bidang jasa. Perusahaan jasa dapat 

diartikan sebagai suatu tempat untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan produk barang 

maupun jasa. Barang atau jasa inilah yang akan dijual untuk memperoleh kembali biaya yang 

dikeluarkan. Jika hasil penjualan barang atau jasa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka 

perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan sebalik jika hasil jumlah hasil penjualan barang 
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atau jasa lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan maka perusaahaan tersebut akan mengalami 

kerugian (Amanita dan Rahmawati, 2013). 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa salah satunya adalah PT Pos Indonesia (Persero). 

Kegiatan utama PT Pos Indonesia (Persero) adalah menjual jasa pengiriman paket, dokumen, 

logistik, dan paket Pos lainnya. Tidak hanya itu PT Pos Indonesia (Persero) juga menyediakan 

penjualan produk seperti perangko dan kartu Pos. Saat ini kemajuan teknologi dan munculnya 

pesaing menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup PT Pos Indonesia (Persero). Dengan 

banyaknya jenis kegiatan penjualan maka dibutuhkan ruang lingkup pengendalian penjualan produk 

dan jasa yang semakin luas. Hal ini menyebabkan pengendalian pada kegiatan penjualan akan 

menjadi sulit bagi perusahaan. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik, dalam mencapai 

tujuan perusahaan, tidak dapat diabaikan bahwa suatu pengendalian intern yang memadai mutlak 

harus ada. 

Audit internal sebagai suatu alat bantu manajemen dalam mengelola perusahaan diharapkan 

dapat meningkatkan efektivitas struktur pengendalian intern perusahaan (Elya dan Nila, 2010). 

Lebih dari itu, audit internal dituntut untuk dapat membantu manajemen supaya dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab secara efektif, dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk berbagai 

analisis dan rekomendasi yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan untuk menguji dan 

menilai kelayakan pengendalian intern dan unsur-unsurnya (Carl, 2013). 

Adapun definisi internal auditor yang diberikan oleh the Institute of Internal 

Auditors (IIA) dalam Statement of Responsibilities of Internal Auditing adalah audit 

internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi 

untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan perusahaan sebagai layanan untuk 

kepentingan perusahaan. Tujuan dari audit internal adalah membantu anggota 

perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif (Carl, 

2013). Untuk tujuan ini, audit internal membantu dengan analisis, penilaian, 

rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai ulasan kegiatan perusahaan. Tujuan 
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audit termasuk mempromosikan kontrol yang efektif dengan biaya yang wajar pada 

perusahaan (Basit, 2014). 

Audit internal adalah suatu penilaian yang independen yang ada di dalam 

suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

organisasi yang dilaksanakannya. Tujuan dari audit internal adalah membantu para 

anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara 

efektif (Kenneth and Jeffrey, 2007). Untuk hal tersebut audit internal akan 

melakukan analisa-analisa dan penilaian-penilaian serta memberikan rekomendasi 

dan saran-saran. Juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tengah 

dihadapi oleh perusahaan. Pihak manajemen sebagai pihak pengambil keputusan 

memerlukan bantuan audit inetrnal untuk meneliti dan menilai kinerja penjualan di 

perusahaan. Audit internal diharapkan bisa membantu manajemen perusahaan 

untuk menunjang efektivitas penjualan di PT Pos Indonesia (Persero). Secara umum 

internal audit pada perusahaan BUMN disebut sebagai satuan pengawas internal 

(SPI). Keberadaan SPI dan BUMN diatur dalam undang-undang No.19 tahun 2003 

tentang badan usaha miliki Negara yang dinyatakan  pada bab VI pasal 67 ayat 1 

dan 2, sebagai berikut: Pada setiap BUMN dibentuk suatu pengawas intern yang 

merupakan aparat pengawas intern perusahaan, Satuan pengawas intern 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab 

langsung kepada direktur utama. 

Persyaratan keanggotaan auditor berdasarkan ketentuan Bapepam, 

No.IX.1.5 lampran 2 LK Nomor: Kep-643/BL/2012, adalah : memiliki integritas 

yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, serta 
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mampu berkomunikasi dengan baik, memahami laporan keuangan, bisnis 

perusahaan, proses auditor, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang peraturan perundang-undangan terkait lainnya, paling kurang satu 

diantara anggota auditor memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang 

akuntansi atau keuangan, bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor 

Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa atestasi, jasa non-atestasi dan 

/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan 

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, bukan merupakan orang yang bekerja pada 

Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan 

Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali 

Komisaris Independen, tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung 

pada Emiten atau Perusahaan Publik. 

Greg and Graham (2013) menemukan bahwa penerapan good governance berpengaruh 

pada kualitas auditor. Tata kelola perusahaan (good governance) diperlukan perusahaan untuk 

mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud meningkatkan 

kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan Stakeholder 

value (Marieta et al., 2013). Sistem good governance mengatur cara pengambilan keputusan pada 

tingkat atas dalam suatu organisasi Elya dan Nila (2010). Sejalan dengan pergeseran paradigma 

organisasi dari “market oriented ke resources oriented”, maka cara yang bisa ditempuh oleh 

perusahaan dengan membenahi sumber daya yang dimilikinya agar bisa bertahan dalam persaingan 

jangka panjang. Elya dan Nila (2010) menyatakan salah satu cara yang tepat dengan 

mengimplementasikan good governance. Good governance mampu meningkatkan kualitas audit 

internal seorang auditor (Maria, 2012). Good Governance juga dimaksudkan sebagai suatu 

kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dengan cara-cara terbuka, transparan, 
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akuntabel, equitable, dan responsif pada kebutuhan masyarakat (Priyanka, 2013). Amanita dan 

Rahmawati (2013) menyatakan penerapan good governance digunakan untuk mendorong kinerja 

perusahaan serta memberikan kepercayaan bagi pemengang saham dan masyarakat. 

Seorang internal auditor harus memperhatikan kualitas auditnya, karena dengan kualitas 

audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh 

pengguna informasi keuangan. De Angelo (1981) dalam Badjuri (2011: 123) menyatakan kualitas 

audit dikatakan sebagai keadaan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan 

ketidaksesuaian pada prinsip yang terjadi pada laporan akuntansi kliennya. Salah satu pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi hasil (outcome oriented) dan pendekatan yang 

berorientasi proses (pocess oriented) (Greg and Graham, 2013). Sebagai penunjang keberhasilan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan kualitas auditor (Badjuri, 

2011). 

Standar umum pemeriksaan kemahiran dan professional audit menuntut pemeriksa untuk 

melaksanakan sikap skeptisme professional. Seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa 

memutuskan atau menentukan sejauhmana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti 

maupun informasi dari manajemen (Saripudin et al., 2013). Begitu pentingnya pendapat dan 

masukan yang diberikan oleh auditor bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor harus 

mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti 

audit sehingga bisa memberikan pendapat dan masukan yang tepat (Liu, 2010). Auditor dituntut 

untuk melaksanakan skeptisisme profesionalnya sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat dan seksama, karena kemahiran profesional seorang auditor 

mempengaruhi kualitas audit yang diberikannya (Simanjuntak, 2008). Skeptisisme berasal dari kata 

skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KUBI, 1976). Skeptisisme profesional auditor 

adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara 

skeptis pada bukti audit. Auditor diharapkan dapat lebih mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari 

skeptisisme profesionalnya. Skeptisisme profesional auditor dapat di ukur dari beberapa indikator 

antara lain keahlian, pengetahuan, kecakapan, pengalaman, dan situasi audit yang dihadapi (Carl, 
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2013). Sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan 

basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik. 

Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan 

sikap skeptisisme profesional (SPAP, 2011). Skeptisisme profesional dapat dilatih 

oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang 

cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen (Melody dan 

Stefani, 2014). Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan 

kemahiran profesional dari seorang auditor. Kemahiran profesional auditor akan 

sangat mempengaruhi ketepatan pemberian pendapat dan masukan oleh auditor. 

Melalui sikap skeptisisme profesional, auditor diharapkan dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma 

agar kualitas audit dan citra profesi auditor internal tetap terjaga (Amanita dan 

Rahmawati, 2013). 

Semiu and Temitope (2010) menyatakan bahwa skeptisisme professional memiliki 

pengaruh positif pada good governance dan kualitas audit, dimana anggota organisasi merasa puas 

dengan kualitas pekerjaannya. Good governance sebagai tata kelola perusahaan yang dilandasi oleh 

etika profesional dalam berusaha/berkarya (Basit, 2014). Salah satu manfaat yang bisa dipetik 

dengan melaksanakan good governance adalah meningkatkan kualitas kerja perusahaan melalui 

terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional 

perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder (Andi et al., 2013). Auditor 

yang memiliki pemahaman akan good governance yang baik akan melaksanakan pekerjaannya 

sesuai etika profesinya memberikan arahan jelas akan perilakunya serta memiliki sikap skeptisme 

professional (Hamran and Khulida, 2014). Pengimplementasian good governance akan 
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mendongkrak auditor melaksanakan pengauditan dengan baik sehingga tercapai pula kualitas kerja 

yang cemerlang melalui sikap skeptisme professional (Abdussalam, 2006). 

Fenomena yang terjadi pada PT Pos distribusi Bali menarik untuk diteliti. 

Hal ini dikarenakan telah adanya regulasi yang telah ditetapkan untuk mengatur 

sistem pelayanan distribusi di PT Pos distribusi Bali serta telah dilaksanakannya 

proses audit internal oleh pihak SPI perusahaan tersebut, akan tetapi masih terdapat 

keluhan dari costumer, disamping itu internal auditor pada PT Pos harus memiliki 

pemahaman yang cukup kuat baik mengenai ilmu accounting dan auditing (secara 

teknis) disamping kemampuan memahami segala aspek yang menyangkut bidang 

bisnis operasional perusahaan. Namun tak jarang di jumpai pada PT Pos seorang 

auditor internal yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman kerja yang 

minim dibanding dengan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan tugas 

auditnya. Salah satu dapat dikatakan seorang auditor internal tersebut professional 

dengan memiliki sertifikasi gelar internal auditor. Namun dalam praktenya yang 

terjadi pada PT Pos masih ada yang belum melaksanakan pendidikan berkelanjutan 

mengenai profesi audit internal. 

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian 

internal sistem pelayanan PT Pos distribusi Bali dan proses pelaksanaan audit 

internal pada sistem pelayanan dalam melakukan penilaian akan kebenaran laporan 

kepada pemilik atau pemegang saham perusahaan (Evi, 2013). 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah pengaruh skeptisisme profesional pada kualitas auditor internal? 
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2) Bagaimanakah pengaruh good governance pada kualitas auditor internal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui pengaruh variabel skeptisisme profesional pada kualitas auditor internal. 

2) Untuk mengetahui pengaruh variabel good governance pada kualitas auditor internal. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman 

serta memperluas pengetahuan dan wawasan dilingkungan akademis. 

Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya 

mengenai skeptisisme profesional, good governance pada kualitas auditor 

internal PT. Pos. 

2) Manfaat praktis 

(1) Bagi auditor publik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan atau pertimbangan bagi pihak 

auditor dalam meningkatkan kinerja auditor internal dalam menjalankan tugasnya. 

(2) Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang 

skeptisisme profesional, good governance dalam meningkatkan kualitas auditor 

internal PT. Pos. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana kelima bab tersebut saling berkaitan. Gambaran 

umum mengenai isi dari masing-masing bab antara lain sebagai berikut: 
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BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka dan teori-teori yang relevan dengan 

penelitian ini yang meliputi teori keagenan, skeptisisme profesional auditor, 

penerapan good governance, prinsip-prinsip good governance, profesi auditor, 

kualitas auditor internal, dan hipotesis penelitian. 

BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data, sumber data, 

populasi, sampel, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, 

pengujian instrument penelitian, uji asumsi klasik dan teknik analisis data. 

BAB IV  Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum perusahaan, karakteristik 

responden, deskripsi dari masing-masing variabel yang diteliti, hasil dari 

pengolahan data penelitian, serta menguraikan mengenai pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  Simpulan dan Saran 

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang dibuat berdasarkan uraian pada bab 

sebelumnya serta saran-saran yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi 

penelitian berikutnya. 

 

 

 


