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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan teknologi, politik, peraturan dan ekonomi yang telah terjadi 

selama dekade terakhir telah secara signifikan mempengaruhi fungsi dasar dan 

operasi perusahaan (Burnaby & Hass, 2011). Dalam hal ini, muncul risiko bisnis, 

ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan dari skandal penipuan keuangan yang 

telah mengharuskan penggunaan audit internal bagi perusahaan (Bekiaris, 2013; 

Vinary & Skaerbaek, 2014; Tsipouridou & Spathis, 2014; Gbadago, 2015). Audit 

internal perusahaan dianggap sebagai tulang punggung akuntansi perusahaan 

karena merupakan bagian yang mencatat semua bisnis yang berhubungan dengan 

perusahaan.  

Pada bulan Juli 2015, Institute of Internal Auditor (IIA) mengumumkan 

perangkat tambahan untuk International Practices Profesional Framework (IPPF) 

mengacu pada 10 prinsip-prinsip inti efektivitas fungsi audit internal. Prinsip-

prinsip ini adalah integritas, kompetensi dan tindakan profesional, independensi, 

keselarasan strategis, sumber daya yang memadai dan posisi yang tepat, kualitas 

dan perbaikan terus-menerus, komunikasi yang efektif, penyedia jaminan berbasis 

risiko, berwawasan dan proaktif, mempromosikan perbaikan organisasi (IIA, 

2015).  

Inti dari praktik audit internal adalah penggunaan dan kepatuhan terhadap 

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

(ISPPIA) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 

2008. Menurut kode etik IIA (2008), standar ini bersifat otoritatif dan harus 
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digunakan dan dipatuhi oleh semua anggota yang melakukan audit internal di 

seluruh dunia. Oleh karena itu, pedoman tinjauan penilaian kualitas (Quality 

Assessment Review) IIA tahun 2008 sangat berfokus pada kepatuhan terhadap 

standar sebagai bagian dari efektivitas kegiatan audit internal (Internal Audit 

Activities/IAA). Namun, IAA dilakukan di lingkungan hukum dan budaya yang 

beragam, di mana auditor internal dipengaruhi oleh budaya masing-masing. 

Semakin banyak kegiatan yang dilakukan untuk membuat keputusan yang 

berkaitan dengan penggunaan atau pematuhan standar, maka semakin dipengaruhi 

oleh nilai dan dimensi budaya (Hofstede, 2001). 

Pentingnya kualitas audit internal diterima dengan baik di negara-negara 

maju, di mana International Standards for the Professional Practice of Internal 

(ISPPIA) dipatuhi melalui tindakan Kepala Eksekutif Audit (Chief Audit 

Executives), yang memfasilitasi fungsi audit internal dengan berbagai cara. Dalam 

hal ini, mereka harus menanamkan rasa profesionalisme di dalam auditor internal 

dan menerapkan struktur organisasi agar mereka dapat beroperasi tanpa hambatan 

untuk kepentingan pengendalian internal dan transparansi yang efektif. Namun, di 

beberapa bagian negara berkembang, terdapat sikap yang berbeda dalam jenis 

tindakan yang diminta oleh Kepala Eksekutif Audit untuk menjaga independensi 

fungsi audit internal, sehingga menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan 

tugas audit internal yang efektif (Abdolmohammadi & Tucker, 2002; Chan, Lin & 

Mo, 2003; Choen & Sayag, 2010; Hell & Wang, 2009; Hope, Kang, Thomas & 

Yoo, 2008; Jeffery, Dilla & Weatherholt, 2004; Patel, Harrison & McKinnon, 

2002).  
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Perusahaan di negara-negara berkembang sudah ada kesadaran bahwa 

kegiatan audit internal memiliki potensi untuk menyediakan layanan yang tak 

tertandingi kepada manajemen dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak terkecuali 

perusahaan bank komersial maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Basel, 

2002). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, BPR 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Setiap BPR memiliki prinsip atau gaya operasi 

yang berbeda yang memiliki unsur budaya dari pemilik ataupun direktur. 

Apa yang praktik akuntansi dan audit tidak perhitungkan adalah 

pengaruh budaya nasional. Tentu saja, mencoba menyatukan budaya akan 

menjadi sebuah kegagalan namun di sisi lain, budaya nasional dapat 

mempengaruhi sikap dan praktik subyektif auditor yang mungkin timbul dalam 

proses audit. Budaya mempengaruhi setiap aspek kehidupan profesional dan 

pribadi, tetapi orang sering tidak menyadari bagaimana tindakan mereka 

dipengaruhi oleh budaya (Cowperthwaite, 2010). Budaya adalah kumpulan 

pemrograman mental yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain 

(Hofstede, 1980). Hofstede menggunakan 6 nilai yang berhubungan dengan 

pekerjaan untuk mengukur budaya nasional dan memberi label nilai-nilai ini 

sebagai: jarak kekuasaan (power distance), penghindaran ketidakpastian 

(uncertainty avoidance), individualisme versus kolektivisme (individualism vs 

collectivism), maskulinitas versus femininitasnya (masculinity vs feminity) dan 

orientasi jangka panjang versus jangka pendek (long-term vs short-term 

orientation) dan kesenangan vs pengendalian (indulgence vs restraint). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pentingnya dimensi budaya dalam kehidupan bisnis telah diselidiki 

dengan baik. Selain itu, ada peningkatan minat terhadap topik fungsi audit internal 

dan efektivitasnya. Informasi tentang hubungan dan interaksi pada para auditor 

internal dapat memberikan wawasan atau pandangan yang sangat berarti kepada 

kepala eksekutif audit (Chief Audit Executives) serta komite audit dan manajemen 

senior untuk meningkatkan nilai yang diberikan oleh fungsi tersebut. Tetapi tidak 

ada penelitian yang memfokuskan pada sektor perusahaan perbankan khususnya 

BPR. Jumlah BPR di Indonesia ada lebih dari 1.000, sedangkan di wilayah 

Kepulauan Riau ada lebih dari 40, dimana setiap BPR memiliki minimum lebih 

dari 3 auditor internal. BPR lebih mudah diakses dan lebih terbuka dibandingkan 

bank umum. Beberapa tahun terakhir ini jumlah BPR di wilayah Kepulauan Riau 

terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dimensi budaya dan efektifitas fungsi audit internal. 

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka 

penelitian ini mengambil judul “Hubungan antara Budaya dengan Efektivitas 

Fungsi Audit Internal” 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada hubungan antara Budaya dengan Efektivitas Fungsi Audit 

Internal? 
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1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Direktur ataupun Manajer Bank Perkreditan Rakyat 

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan seberapa pengaruh budaya 

terhadap audit internal perusahaan. Budaya tiap wilayah memiliki 

perbedaan, sehingga menyebabkan perbedaan dalam perilaku orang 

termasuk auditor. Sehingga dengan adanya penelitian ini maka dapat 

meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap perilaku auditor internal 

perusahaan.  

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal 

sehingga mereka dapat lebih mempercayai akan hasil laporan keuangan 

perusahaan, karena mereka mengetahui bagaimana karakter auditor 

internal perusahaan dari pandangan budayanya. 

 

1.4.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara Budaya dengan Efektivitas Fungsi Audit Internal. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan uraian umum mengenai isi dan pembahasan setiap 

bab yang terdapat dalam skripsi ini, maka dibuatkan sistematika pembahasan 

sebagai berikut. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika 

pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini, model penelitian yang dikembangkan penulis 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil dari pengujian data dan memberikan 

penjelasan mengenai hasil hipotesis yang telah diuji tersebut. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian yang berisi mengenai 

kesimpulan dari seluruh penelitian ini, temuan-temuan yang diperoleh 

dari hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian serta 

rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk 

menunjang penelitian selanjutnya. 

 

Tomi, Hubungan antara Budaya dengan Efektivitas Fungsi Audit Internal. 
UIB Repository©2018




