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Abstrak 

Perusahaan saat ini memerlukan jasa pengauditan (auditor internal) yang 
memiliki hasil kerja yang baik untuk membantu melakukan pemeriksaan dan 

mengawasi operasional perusahaan. Seorang auditor internal harus 
memperhatikan kinerjnya, karena dengan kinerja yang baik diharapkan dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh perusahaan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan good 
governance dan total quality management pada kinerja auditor internal (Studi 

Empiris pada PT. Simas Multifinance Provinsi Bali). 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Simas Multifinance Provinsi Bali 

dengan delapan kantor pada tahun 2016 dengan jumlah auditor sebanyak 39 orang 

sebagai sampel melalui metode sample jenuh. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan kuesioner dengan 39 responden melalui teknik analisis 

regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil analisis, penerapan good governance dan total quality 

management memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pada PT. 

Simas Multifinance Provinsi Bali.  Melalui analisis uji t diketahui bahwa 
penerapan good governance memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor 

internal pada PT. Simas Multifinance Provinsi Bali. Total quality management 
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pada PT. Simas 
Multifinance Provinsi Bali 

 
Kata kunci: good governance, total quality management dan kinerja auditor 

internal 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemeriksaan internal atau Internal Auditing merupakan bidang yang lebih 

kompleks dan menantang daripada profesi lain pada umumnya. Pemeriksaan 

internal merupakan suatu aktivitas yang kritis dan menghendaki adanya 

pengungkapan (disclosure), yang mungkin akan dianggap sebagai ancaman oleh 

pihak yang kebetulan diperiksa. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, 

karena pengungkapan dan kritik sangatlah tepat dijadikan nama permainan 

dimana internal auditor dibatasi hanya area akuntansi dan laporan dibuat jarang 

sekali mengenai pihak yang kedudukannya lebih tinggi dari auditor atau pengawas 

internal itu sendiri (Noor dan Priyanto, 2012).  

Peran auditor dalam dunia perekonomian sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan dalam melakukan pengauditan kegiatan perusahaannya. Transaksi-

transaksi dalam perusahaan semakin kompleks dan kebutuhan informasi mengenai 

kondisi keuangan serta hasil operasional perusahaan semakin dibutuhkan pula. 

Profesi auditor internal memegang peranan penting yang akan menghasilkan 

laporan keuangan yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum 

tentang kondisi keuangan perusahaan. Auditor internal pada umumnya 

menghindari publikasi dan jarang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan 

profesinya kepada pihak lain diluar lingkungan para pengawas internal. 



Auditor internal memiliki serangkaian tugas pengecekan pada internal 

perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai prosedur dan 

peraturan yang berlaku. Profesi auditor mengalami perkembangan yang sejalan 

dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum 

perusahaan. Perkembangan perusahaan yang sangat pesat pertumbuhannya seperti 

perusahaan finance yang memerlukan modal tidak hanya dari pemiliknya namun 

juga memerlukan modal yang berasal dari kreditur, sangat memerlukan jasa audit. 

Profesi auditor memegang peranan penting dalam perkembangan bisnis finance 

saat ini. Untuk meyakinkan pihak luar akan kehandalan laporan keuangan tersebut 

maka perusahaan akan mempercayakan pemeriksaan laporan keuangannya kepada 

auditor internal (Andi et al., 2013). 

Audit internal merupakan profesi yang dinamis dan terus berkembang 

yang mengantisipasi perubahan dalam lingkungan operasinya dan beradaptasi 

terhadap perubahan dalam struktur organisasi, proses, dan teknologi (Singgih 

2010). Tugas auditor internal mengacu pada Surat keputusan 

No.SKB.003/SKB/I/2013 (Internal Audit Charter) seorang internal auditor 

memiliki tugas menyusun, mengubah dan menentukan prosedur dan lingkup 

pelaksanaan pekerjaan audit, mendapatkan akses terhadap semua dokumen, data, 

pencatatan, personal dan fisik, informasi atas objek audit, melakukan verifikasi 

dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, menilai dan menganalisa 

aktivitas perusahaan, menyusun program audit, penerapan teknik, mengklarifikasi 

& membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada audit, serta 

memberikan saran dan masukkan pada perusahaan. 



Noor dan Priyanto (2012) menyatakan berkembangnya profesi auditor 

internal saat ini, dikarenakan peran auditor internal mampu memberikan jasa 

penilaian keuangan dan aktivitas konsultasi (consulting activty), ada pula peran 

lain yang dianggap penting yaitu melakukan control self assesment (CSA). 

Kenneth and Jeffrey (2007) menyatakan eksistensi auditor internal sebagai 

konsultan merupakan suatu perubahan besar yang diharapkan oleh The Institute of 

Auditor internaling Standard (IIAS) agar menjadi auditor internal yang 

berkualitas (Qualitiy Auditor internal), sehingga dapat memberikan jasa 

konsultasi dalam menguji dan menilai efektifitas dan kecukupan sistem 

pengendalian intern yang ada dalam perusahaan. 

Kegiatan auditor internal menguji dan menilai efektifitas dan kecukupan 

sistem pengendalian intern yang ada dalam perusahaan (Trisnaningsih, 2007). 

Auditor internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan 

program serta kegiatan operasi perusahaan. Untuk melaksanakan audit diperlukan 

informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pengevaluasian informasi tersebut (Dien, 2014). 

Informasi memiliki berbagai bentuk, sedangkan kriteria untuk mengevaluasi 

informasi cukup beragam dan audit dilakukan oleh yang berkompeten (Lawalata 

et al, 2008). 

Audit internal adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan 

dalam perusahaan untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal 

perusahaan. Kinerja auditor internal yang dijalankan akan berhubungan dengan 

informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan 



sebagai pedoman dalam pengevaluasian informasi perusahaan (Singgih 2010). 

Kemampuan internal auditor untuk membuat keputusan yang akan diambil ketika 

menghadapi situasi dilema etika akan sangat bergantung kepada berbagai hal, 

karena keputusan yang diambil oleh internal auditor juga akan banyak 

berpengaruh kepada perusahaan. Auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencatat informasi yang memadai untuk 

mencapai tujuan penugasan (Kenneth and Jeffrey, 2007). 

Kinerja auditor internal digunakan untuk menyebutkan prestasi atau 

tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu (Lismawati dan Aprilla, 

2010). Kinerja yang baik tentunya tidak dapat terleksana begitu saja, namun 

ditentukan oleh banyak faktor. Carl (2013) mengemukakan kinerja auditor 

internal merupakan aktivitas penilaian independent yang dibentuk dalam rangka 

menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang bertujuan 

membantu anggota perusahaan agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya 

secara efektif, karena tujuan tersebut auditor internal memiliki tanggung jawab 

untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan 

memadai bahwa manajemen menjalankan operasional perusahan dengan baik dan 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mendeteksi penipuan atau 

kecurangan dalam pengendalian intern perusahaan. 

Sesuai dengan tuntutan perusahaan, internal auditor mempunyai peran 

penting dan kewajiban dalam kegiatan penilaian dan verifikasi atas prosedur-

prosedur, data yang tercatat berdasarkan atas kebijakan dan rencana perusahaan, 

sebagai salah satu fungsi dalam upaya mengawasi aktivitasnya. Audit Internal 



juga merupakan aktivitas pendukung utama untuk tercapainya tujuan 

pengendalian internal (Carl, 2013). Nilai kemanfaatan dari informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai, jika disajikan secara akurat dan 

tepat waktu melalui verifikasi dan uji kehandalan sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan 

faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut yang tidak melewati 

batas waktu ketentuan publikasi laporan keuangan (Ifa dan Mochammad, 2012). 

Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan baik, sangatlah diperlukan kinerja auditor internal yang baik dan 

berkualitas (Dedik et al., 2014). Kinerja auditor adalah kemampuan dari seorang 

auditor menghasilkan temuan atau hasil pemeriksaaan dari kegiatan pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan dalam satu tim 

pemeriksaan (Josina et al, 2008). Elya dan Nila (2010) mengemukakan bahwa 

kinerja auditor adalah evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

auditor internal, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung. Istilah kinerja 

seringkali digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan 

individu atau kelompok individu (Dien, 2014). 

Kinerja auditor dapat ditingkatkan dengan penerapan good governance. 

Good governance adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi 

oleh etika profesional dalam berkarya. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri 

BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang tertuang pada 

pasal 22, Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik good 

governance, antara lain mencakup, lingkungan pengendalian internal dalam 



perusahaan yang disiplin dan terstruktur, pengkajian dan pengelolaan resiko 

usaha, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta monitoring. 

Pedoman umum good governance ini bukan merupakan peraturan 

perundang-undangan, tetapi berisi hal-hal yang sangat prinsip untuk dijadikan 

sebagai landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan kesinambungan 

usahanya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dengan pedoman umum good 

governance ini, masing-masing perusahaan diharapkan mempraktekkan good 

governance atas dasar kesadaran sendiri untuk menunjang pelaksanaan 

operasional perusahaan. Good Governance juga dimaksudkan sebagai 

kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dengan cara-cara terbuka, 

transparan, akuntabel, equitable, dan responsif terhadap kebutuhan perusahaan 

(Aggarwal, 2013). 

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan 

good governance diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki 

kompetensi jabatan dan penyelenggaraan perusahaan. Untuk menciptakan sumber 

daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan audit Internal yang 

independen sehingga dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan 

dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik 

dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di dalam perusahaan yang 

meliputi: akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

keterbukaan (transparency), kewajaran (fairness) serta kemandirian 

(independency) (Sitio dan Anisykurlillah (2014).  



Upaya mewujudkan good governance merupakan hal yang tidak mudah 

dilaksanakan, terdapat beberapa kendala dalam hal ini terutama dalam hal 

transparansi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh beberapa 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan hal ini maka perlu 

ada pembenahan dalam perusahaan tersebut, yaitu dengan menguatkan kontrol 

dalam perusahaan tersebut dengan cara menegakan sistem pengendalian dan 

pemahaman good governance dalam perusahaan, sehingga penyimpangan-

penyimpangan dapat diminimumkan, hal ini merupakan tugas dari profesi Auditor 

internal. 

Trisnaningsih (2007) menyatakan good governance digunakan untuk 

mendorong kinerja perusahaan serta memberikan kepercayaan bagi pemengang 

saham dan masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa diterima dengan 

pelaksanakan good governance adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan 

efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholder (Sitio dan Anisykurlillah, 2014). Auditor yang memiliki pemahaman 

pada penerapan good governance akan melaksanakan pekerjaannya sesuai etika 

profesinya dan memberikan arahan jelas akan perilakunya. Pengimplementasian 

good governance akan mengarahkan auditor melaksanakan pengauditan dengan 

baik sehingga tercapai pula kinerja yang cemerlang (Abdussalam, 2006). 

Greg and Graham (2013) menyatakan kinerja yang baik ditentukan oleh 

total quality management dan penerapan good governance. Pengertian dari Total 

Quality Management, yang selanjutnya disingkat dengan TQM, merupakan suatu 



pendekatan manajemen yang berfokus pada pelanggan (costumer focused) dengan 

melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan 

yang berkesinambungan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui 

kepuasan pelanggan (costumer satisfaction).  

Penerapan TQM saat ini telah menjadi kebutuhan vital pada semua unit 

bisnis baik yang berskala kecil, menengah maupun skala besar (Ristina dan Indah, 

2014). Sejalan dengan pergeseran paradigma organisasi dari “market oriented ke 

resources oriented”, maka cara yang bisa ditempuh oleh perusahaan yaitu dengan 

membenahi sumber daya yang dimilikinya agar bisa bertahan dalam persaingan 

jangka panjang. Implementasi TQM awalnya diaplikasikan pada operasional 

manufaktur, TQM kini diakui sebagai piranti manajemen yang generik, juga 

diterapkan pada organisasi sektor publik dan jasa (Nila, 2014). Implementasi 

TQM terhadap kinerja auditor internal harus memenuhi kriteria sebagai salah satu 

organisasi jasa yang memberikan layanan baik berupa jasa dan konsultasi 

(Nasution, 2005:42), hal ini diharapkan mampu mengakomodir peningkatan 

kinerja auditor, yang berfokus pada keinginan dan harapan klien atau pelanggan. 

PT Sinar Mas Multifinance (Simas Finance) adalah sebuah perusahaan 

yang bergerak pada bidang keuangan non bank, yang memberikan jaminan 

asuransi kendaraan bermotor, asuransi perorangan dan asuransi penjaminan hari 

tua yang berkantor pusat di Jakarta yang berdiri sejak tahun 1989 dan pada tahun 

2010 menjadi perusahaan publik yang memiliki kantor cabang di Bali. Dasar 

usaha finance adalah kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal kemampuan 

keuangan (bonafiditas) perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim dan 



kewajiban lain-lain tepat pada waktunya. Di samping itu Simas Multifinance juga 

padat informasi dengan berbagai informasi yang harus diolah untuk pengambilan 

keputusan underwriting, keuangan dan lain-lain. Untuk itu usaha finance harus 

dikelola secara profesional, baik dalam pengelolaan risiko maupun dalam 

pengelolaan keuangan. 

PT Simas Multifinance menggunakan sistem pelaporan keuangan yang 

sudah terkomputerisasi, namun pada setiap bagian operasionalnya masih 

melibatkan beberapa jumlah staf dan belum dapat menghasilkan laporan keuangan 

secara cepat dan tepat. Disinilah peran auditor internal diperlukan oleh perusahaan 

untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat indikasi kecurangan. 

Auditor internal memiliki tugas untuk memeriksa dan mendeteksi kemungkinan 

dan risiko yang tidak diinginkan, dalam hal ini kesalahan pembuatan laporan 

finance (all rise dan TLO) dengan melakukan audit secara berkala, 

mengumpulkan bukti-bukti secara akurat, serta mereview hasil laporan keuangan 

dan melakukan penilaian mengenai kinerja perusahaan yang akan dilaporkan 

kepada pimpinan perusahaan. 

Internal auditor pada PT Simas Multifinance harus memiliki pemahaman 

yang cukup kuat baik mengenai ilmu accounting dan auditing (secara teknis) 

disamping kemampuan lain dalam memahami segala aspek yang berhubungan 

dengan bidang bisnis operasional perusahaan. Auditor internal pada perusahaan 

ini dibagi kedalam beberapa tim sesuai dengan lokasi kantor cabang mereka 

ditempatkan, hal ini menjadikan persaingan bagi para tim auditor di setiap kantor 

cabang untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Namun dari sekian banyak 



auditor internal yang bekerja di PT Simas Multifinance, ada beberapa dari mereka 

yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman kerja yang minim 

dibandingkan dengan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan tugas 

auditnya. Pengalaman kerja yang minim serta kemampuan dalam menjalankan 

tugas yang kurang disiplin menjadi salah satu masalah yang terdapat di PT Simas 

Multifinance ini.  

Seorang auditor internal dikatakan professional dengan memiliki sertifikat 

gelar internal auditor, namun dalam prakteknya yang terjadi di PT Simas 

Multifinance masih ada yang belum melaksanakan pendidikan berkelanjutan 

mengenai profesi audit internal. Pentingnya peranan seorang auditor internal 

dalam mempertanggung jawabkan keputusan yang diambil dan audit yang 

berkualitas tinggi diharapkan mampu memberi tingkat kredibilitas yang lebih 

tinggi bagi perusahaan. Tidak hanya kompeten atau ahli, namun auditor internal 

harus mampu menolak tekanan dari klien, seperti tekanan personal, emosional 

ataupun keuangan yang bisa mempengaruhi kualitas audit (Trisnaningsih, 2007).  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul tentang 

“Pengaruh penerapan Good Governance dan Total Quality Management pada 

Kinerja Auditor Internal (Studi Empiris pada PT Sinar Mas Multifinance Provinsi 

Bali)”. 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 



1) Bagaimakah pengaruh penerapan good governance pada kinerja auditor 

internal? 

2) Bagaimakah pengaruh total quality management pada kinerja auditor 

internal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan good governance pada kinerja 

auditor internal. 

2) Untuk mengetahui pengaruh total quality management pada kinerja 

auditor internal. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan bukti empiris terhadap teori keagenan yang 

memberikan gambaran, pemahaman serta memperluas pengetahuan dan 

wawasan dilingkungan akademis. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan khususnya mengenai penerapan good governance, 

total quality management dan kinerja auditor internal pada PT Simas 

Multifinance. 



2) Manfaat praktis 

(1) Bagi auditor 

Penelitian ini memberikan masukan agar auditor memperhatikan 

Penerapan Good Governance dan Total Quality Management di setiap 

unit kerjanya. 

 

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: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis 

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka dan teori-teori yang 

relevan dengan penelitian ini yang meliputi good governance, total 

quality management, kinerja internal auditor PT. Simas 

Multifinance 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 PT. Simas 

Multifinance, karakteristik responden, deskripsi dari masing-

masing variabel yang diteliti, hasil dari pengolahan data penelitian, 

serta menguraikan mengenai pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menguraikan mengenai simpulan penelitian yang diperoleh 

dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian serta saran 

yang sesuai dengan hasil penelitian untuk peneliti selanjutnya, 

pendidikan, dan organisasi khususnya internal auditor PT. Simas 

Multifinance. 

 


