
BAB I 
PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan adalah salah satu lembaga usaha besar dimana terdapat 

puluhan bahkan ratusan karyawan atau pegawai serta berbagai macam 

aktivitas kerja sesuai posisi masing-masing karyawan. Sehingga perusahaan 

membutuhkan pengawasan karyawan dalam mengontrol semua aktivitas yang 

dilakukan karyawan agar nantinya tidak terjadi kesalahan maupun 

penyimpangan kegiatan perusahaan sehari-hari. Usaha pertama yang 

dilakukan pihak perusahaan dalam menegakkan kedisplinan operasi karyawan 

sebagai salah satu cara pencegahan penyalahgunaan ialah menciptakan sistem 

pengendalian internal yang baik. Disaat perusahaan mengadakan pengecekan 

maka diperlukan adanya sistem pengendalian internal. Pengendalian internal 

merupakan teknik dalam mengawasi secara keseluruhan mengenai kegiatan 

operasi dari perusahaan. 

Ketika pengendalian internal diterapkan disuatu perusahaan, ada peran 

karyawan yang telibat sebagai sumber daya perusahaan. Karyawan sangat 

signifikan guna mendukung tercapainya tujuan dari sistem pengendalian 

internal. Karyawan merupakan aset utama yang tidak bisa dilepaskan dalam 

melaksanakan pengendalian internal, sumber daya manusia yang berkualitas 

belum menjamin produktivitas yang berkualitas pula, apa bila moral dari 

kinerja karyawan serta kedisplinannnya rendah. Maka dari itu, jika sistem 

pengendalian internal dalam perusahaan diterapkan, diharapkan nantinya 

seluruh asset perusahaan bisa dijaga dari kecurangan manusia dalam hal ini 
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ialah karyawan, mampu menjaminkan keakuratan data yang baik serta mampu 

meminimalisirkan kesalahan dalam penyajian pelaporan kuangan. 

Salim mengatakan sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai 

karyawan operasional semata, juga harus bisa berperan secara strategis. 

Sumber daya manusia yang unggul adalah yang tidak hanya melakukan 

pekerjaan rutin berdasarkan arahan dari atasan saja, melainkan karyawan juga 

harus mampu menghasilkan berupa nilai tambah bagi sebuah perusahaan guna 

tercapainya keefektifan dalam sistem pengendalian internal sebuah 

perusahaan, tetapi realitasnya karyawan memiliki pendidikan tinggi serta 

pengalaman kerja banyak tak selalu menghasilkan laporan keuangan 

berkualitas. Kejadian ini muncul dibeberapa entitas galangan dikota batam, 

dimana penempatan posisi karyawan tidak sesuai dengan keterampilan yang 

dimiliki karyawan dan minimnya latar belakang pendidikan karyawan diposisi 

yang ingin dijabatnya, Sehingga sering kali terjadi salah penempatan posisi, 

tentu hal tersebut menjadi penghambat perusahaan dikarenakan karyawan 

tersebut seharusnya bisa bekerja secara profesional berdasarkan latar belakang 

dan kemampuan. 

Dalam melihat pelaporan keuangan sebuah perusahaan dapat dilihat 

terjadinya aktivitas perusahan yang sedang berlangsung. Laporan keuangan 

merupakan proses akuntansi dalam menghasilkan data, data digunakan 

sebagai acuan komunikasi serta digunakan sebagai tolak ukur kinerja sebuah 

perusahaan. Maka perusahaan perlu meningkatkan kualitas karyawan agar 

mampu menyajikan sebuah pelaporan keuangan yang baik dan transparan. 

Laporan keuangan disajikan harus menghasilkan data yang tepat dan akurat. 
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Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan laporan keuangan akurat 

mampu memenuhi karakteristik sebagai berikut: Dapat dibandingkan, andal, 

relevan serta dapat dipercaya (Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun  2010). 

Hasil pelaporan keuangan memuat sebuah data yang dapat dibandingkan, 

andal, relevan serta dipercaya berkaitan dengan keseluruhan transaksi dicatat 

satu entitas pelaporan keuangan sepanjang satu periode. 

Guna menghasilkan sebuah pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, 

handal serta relevan maka sebuah perusahaan wajib mempunyai sistem 

akuntansi baik. Sistem akuntansi yang lemah bisa menyebabkan hasil dari 

pelaporan keuangan kurang relevan untuk dijadikan sebagai pengambilan 

kebijakan, kualitas laporan keuangan dilakukan menggunakan pendekatan 

pertama berkaitan faktor penentu guna menghasilkan sebuah pelaporan 

keuangan berkualitas.Berdasarkan faktor tersebut, maka fokus dari pendekatan 

pertama ialah berkaitan dengan penyebab internal dari sebuah perusahaan. 

Pendekatan kedua lebih berkaitan dengan penyebab diluar perusahaan atau 

istilah lainya eksternal, yang mana informasi dari hasil laporan direspon 

pemakai laporan keuangan.Penelitian menggunakan pendekatan pertama yaitu 

kualitas pelaporan keuangan dilihat dari kualitas kinerja karyawan. 

Terkait dengan latar belakang diatas, yang dianalisa dari sipeneliti ialah 

menganalisa Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan 

Internal Control terhadap Kualitas Karyawan dalam Menyajikan 

Laporan Keuangan pada Perusahaan Galangan di Kota Batam. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Dalam menyajikan sebuah pelaporan keuangan ada peran SDM “Sumber 

Daya Manusia” selaku pihak bertanggungjawab dalam membuat pelaporan 

keuangan perusahaan. Hal tersebut juga perlu didukung dengan sistem 

pengendalian internal dari sebuah perusahaan. Karyawan yang menyajikan 

pelaporan keuangan tersebut semestinya mempunyai latar belakang 

pendidikan yang baik serta memiliki kapasitas dipekerjaannya. 

Pihak internal selaku pemeriksa perusahaan ada baiknya memiliki kriteria 

tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan calon 

karyawan. Serta pihak-pihak yang menyeleksi mampu mempunyai kualitas 

pendidikan berdasarkan bidang yang akan diperiksa. Mengingat pelaporan 

keuangan merupakan sarana laporan bagi sebuah perusahaan yang nantinya 

bisa dipertanggungjawab kan. 

Banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki karyawan akan menghasilkan 

pengetahuan lebih dibanding dengan minim nya pengalaman kerja. Karyawan 

melakukan pekerjaan menurut pengalaman yang dimiliki menghasilkan 

kinerja baik dibanding mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja 

dibidangnya. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai karyawan 

profesional maka karyawan tersebut difasilitasikan dengan adanya pelatihan. 

Pelatihan tersebut bisa berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, 

pendampingan dalam melakukan tugas dan kegiatan penunjang keterampilan 

lainnya. 

 

 

Universitas Internasional Batam 
Yusni Okta Viani. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Internal Control terhadap Kualitas 
Karyawan dalam Menyajikan Laporan Keuangan pada Perusahaan Galangan di Kota Batam.  
UIB Repository ©2019 



5 
 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, permasalahan pokok yang perlu 

dibahas dan diteliti pada saat menganalisis sebagai berikut: 

a. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas karyawan pada saat 

penyajian laporan keuangan yang baik pada perusahaan galangan di Kota 

Batam  ? 

b. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas karyawan dalam 

menyajikan laporan keuangan yang berkualitas pada perusahaan galangan 

Kota Batam  ? 

c. Apakah pengendalian internal berdampak pada kualitas karyawan dalam 

menyajikan sebuah laporan keuangan yang baik perusahaan galangan di Kota 

Batam  ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan analisis ialah guna mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi 

kualitas karyawan antara lain: 

a. Guna menguji data dengan menggunakan metode empiris mengenai pengaruh 

tingkat pendidikan terhadap kualitas karyawan dalam menyajikan sebuah 

pelaporan keuangan yang berkualitas pada perusahaan galangan “Shipyard” 

di Kota Batam. 

b. Guna menguji data dengan menggunakan metode empiris mengenai pengaruh 

pengalaman kerja terhadap kualitas karyawan dalam menyajikan sebuah 

pelaporan keuangan yang berkualitas pada perusahaan galangan “Shipyard” 

di Kota Batam. 
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c. Guna menguji secara empiris mengenai pengaruh pengendalian internal 

terhadap kualitas karyawan dalam menyajikan sebuah pelaporan keuangan 

yang berkualitas pada perusahaan galangan “Shipyard” di Kota Batam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian antara lain: 

a. Manfaat Teoretis 

Penulis menganggap analisis ini sangat penting dalam kinerja 

karyawan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai 

pertimbangan penentuan keputusan. Manfaat teoritis dalam penelitian 

ialah mendukung decision usefullness teori menganggap keputusan 

sebagai alat informasi akuntansi, dimana terdapat beberapa komponen 

perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi pelaporan akuntansi 

agar cakupan didapat nantinya mampu memenuhi kebutuhan para 

pengusaha dalam pengambilan keputusan. 

b. Manfaat Praktik 

Hasil ini mampu menjelaskan pemahaman pengaruhnya kualitas 

pelaporan keuangan berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, 

dan pengendalian internal dibutuhkan sehingga nantinya dapat 

meningkatkan kualitas dari kinerja karyawan pada perusahaan galangan 

“Shipyard” di Kota Batam. 

c. Manfaat Regulasi 

Manfaat penelitian ini ialah bisa memberikan masukan bagi instansi 

terkait khususnya dalam penyajian sebuah pelaporan keuangan yang 
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berkualitas dan baik, karyawan ditempatkan sesuai pada posisi dengan 

latar belakang pendidikan serta pengalam kerja bagi calon karyawan 

mengingat mereka harus melakukan pertanggungjawabkan kepada pihak 

perusahaan maupun ke publik. Maka untuk meminimalis kan kesalahan 

yang akan terjadi ketika menyajikan sebuah pelaporan keuangan harus 

dilakukan dengan orang yang tepat serta memiliki kapasitas dipekerjaan 

tersebut. 

 

1.6 Sistematika  Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan guna memberikan gambaran umum 

mengenai bab-bab dari laporan penelitian yang disusun dalam lima bab yaitu:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan penelitian 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian kedua memuat mengenai kerangka teoretis, penjelasan dari 

penelitian terdahulu, model yang mendasari penelitian, dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ketiga menjelaskan pendekatan dan metode penelitian digunakan. 

Adapun bab ini mencakup penjelasan mengenai rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian keempat menjelaskan hasil pengujian data yang dikumpulkan 

berupa analisis stastistik deskriptif, hasil uji regresi, hasil uji outlier dan 

penjelasan atas hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bagian kelima ialah bagian penutup dari penelitian memuat kesimpulan 

atas hasil penelitian, temuan yang diperoleh dari hasil analisis pembahasan 

bab-bab sebelumnya, dan keterbatasan-keterbatasan yang dialami selama 

proses penelitian, serta rekomendasi yang disarankan agar dapat 

memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya. 
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