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1.1 Latar Belakang Masalah 

 Institut Auditor Internal (2017:4) mendefinisikan audit internal sebagai 

aktivitas asurans dan konsultasi yang obyektif dan independen, yang dirancang 

untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal 

membantu organisasi untuk mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis 

dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen 

risiko, pengendalian dan tata kelola. Penugasan khusus dalam audit internal 

meliputi kegiatan pemeriksaan dalam lingkup audit internal, pemeriksaan 

penilaian sendiri atas pengendalian, pengujian kecurangan, atau konsultasi (IIA, 

2017:4). Audit internal berperan dalam penilaian operasi dan kontrol dalam 

organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat 

dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi, peraturan dan prosedur internal telah diterima, kriteria operasi 

yang memuaskan telah dipenuhi, sumber daya digunakan secara efisien dan 

ekonomis, dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif (Sawyer, 2005: 10). 

Pengendalian internal berfungsi untuk menjaga aktiva dan medeteksi kesalahan 

dan kecurangan yang kemungkinan bisa terjadi di operasional perusahaan dan 

ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO) 

(2013) memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian internal yang 

meliputi Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Risk 

Assesment), Aktivitas Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan 

(Monitoring), serta Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). 

Sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang sengaja 

atau disengaja oleh pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan.  
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 Manajemen ketika merancang sistem pengendalian internal yang efektif 

memiliki tiga tujuan yaitu efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas laporan keuaangan 

operasional perusahaan, dan kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan. 

Auditor internal berfungsi untuk memeriksa secara langsung proses pengendalian 

internal pada perusahaan serta memberikan rekomendasi atas masalah yang 

dialami dalam operasional perusahaan ke pedoman yang lebih baik dan berakibat 

pada operasional perusahaan sehingga operasional perusahaan berjalan lebih 

efektif dan efisien, serta agar tercapainya tujuan-tujuan dari rancangan sistem 

pengendalian yang telah diterapkan.  

 Tanggung jawab utama auditor internal meliputi menguji pengendalian 

internal dan memahami atas pelaporan keuangan. Auditor juga memiliki 

kewajiban untuk menerbitkan laporan audit tentang pengendalian internal atas 

operasi dan kepatuhan serta penilaian manajemen, termasuk pendapat auditor 

tentang keefektifan dan kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan 

perundang-undangan. 

 Menurut Hamilton (2003), perusahaan-perusahaan besar di Amerika 

Serikat yang bermasalah dan berdampak pada ekonomi dunia seperti Enron salah 

satunya disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian internal dan risiko 

manajemen perusahaan. Maraknya perkara yang terjadi maka diterbitkanlah 

Sarbanas-Oxley Act (SOA) yang menjelaskan besar dan penting peran 

pengendalian internal, good governance, dan risiko manajemen. Penerbitan 

kerangka manajemen risiko ((Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework) oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), The Institute of Internal Auditor (IIA) bekerja sama dengan 

Afiliasi IIA di Inggris dan Irlandia, telah mengeluarkan sebuah makalah dengan 

judul The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management, 

bertujuan untuk membantu Kepala Audit Internal dalam menghadapi dan 

mengungkapan manajemen risiko perusahaan dan menjadi pedoman untuk 

mempertahankan objektivitas dan independensi ketika layanan assurance dan 

layanan konsultasi. Maka, enterprise risk management berperan penting karena 

terjadinya identifikasi masalah risiko, pengukuran, dan pemantauan keuangan dari 

.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          FUNGSI INTERNAL AUDIT ...                               SEKAR ANANTYA F.
.
.
.



3 
 

 
 

risiko kegiatan operasional perusahaan yang bisa menimbulkan kerusakan dan 

kerugian bagi perusahaan (Dito dan Etna, 2012) 

 Auditor internal dalam ERM berperan memberikan konsultasi dan layanan 

serta kepastian kepada Dewan Direksi tentang penerapan ERM dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Pernerapan ERM yang sudah efektif dapat meyakinkan 

Dewan Direksi bahwa risiko bisnis dalam kegiatan operasional perusahaan telah 

dikelola secara tepat sehingga sistem pengendalian internal sudah berjalan efektif 

dan efisien. Pihak eksternal perusahaan mengalami hambatan dalam menilai risiko 

manajemen perusahaan yang bersifat finansial ataupun dalam kegiatan opersional 

perusahaan, sehingga diperlukan pengungkapan manajemen risiko perusahaan, 

yang merupakan pengungkapan informasi mengenai pengelolaan risiko yang 

dilakukan oleh pihak internal dan dampak risiko tersebut pada masa depan 

perusahaan. Pengungkapan ERM pada laporan tahunan perusahaan berfungsi 

sebagai bentuk komitmen perusahaaan untuk mengelola manajemen risiko (Hoyt 

dan Lienbenberg, 2011). 

 Penulis melihat dari riset sebelumnya, Pada Riset Yu-Tzu et al (2019) 

melakukan riset tentang dampak internal audit atribut pada efektivitas kontrol 

internal atas operasi dan kepatuhan. Dan Riset Clara et al (2019)  mengenai 

komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas ERM dan reputasi perusahaan. 

Peran unit audit internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga 

melaksanakan penilaian dan pengelolaan risiko untuk mengidentifikasi, mengukur 

dan mengelola risiko yang berpotensi menghambat tujuan dan strategi perusahaan. 

(IIA, 2017:4). Penelitian yang banyak diteliti adalah hubungan antara komite audit 

terhadap manajemen risiko perusahaan, kesenjangan penelitian berupa ranah 

ranah penelitian yang belum diteliti. Belum banyak yang menghubungkan fungsi 

internal audit terhadap manajemen risiko perusahaan. Maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai pengaruh Fungsi Internal Audit terhadap 

Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan pada seluruh perusahaan di 

Indonesia karena masih sedikit adanya penelitian yang meneliti pengaruh kedua 

variabel tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Clara lebih mengenai komite 

audit terhadap ERM, peneliti ingin mengetahui apakah internal audit juga 
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berpengaruh terhadap ERM . Populasi yang digunakan dalam riset ini adalah 

perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2018, dengan pengecualian 

pada perusahaan keuangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penentuan 

rumusan masalah riset ini adalah "Apakah pengaruh Fungsi Internal Audit 

terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan". 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Setelah rumusan masalah riset, maka dapat ditentukan tujuan dari riset ini 

adalah "Untuk mengetahui pengaruh Fungsi Internal Audit terhadap 

Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan". 

1.4 Manfaat Riset 

 Manfaat riset dari riset ini adalah: 

1. Bagi Peneliti dan Akademisi 

Berguna untuk mengembangkan ilmu dan sebagai bahan literature tentang 

riset Fungsi Internal Audit terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko 

Perusahaan serta untuk sumbangan ilmu bagi riset selanjutnya yang akan 

meneliti mengenai fungsi internal audit atau manajemen risiko perusahaan. 

2. Bagi Auditor Internal 

Riset yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu pihak perusahaan 

terutama Auditor Internal dalam menentukan dan mengelola risiko sesuai 

dengan Enterprise Risk Management. 

3. Bagi Investor 

Bagi pihak investor riset ini bermanfaat dalam menilai dan menjadikan 

bahan pertimbangan dalam menetukan keputusan investasi agar dapat 

menilai tingkat risiko perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun 

riset serta menjabarkan alur riset ini dilaksanakan. Sistematika penulisan dalam 

riset ini dijabarkan sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang riset yang 

memuat penjelasan singkat mengenai Internal Audit dan Enterprise Risk 

Management, hasil riset terdahulu atas Enterprise Risk Management dan latar 

belakang dilakukannya riset ini. Selanjutnya dijelaskan mengenai formulaan 

masalah, tujuan riset, manfaat riset dan sistematika penulisan riset. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab dua mengenai tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori yang 

berkaitan dan digunakan dalam riset ini yaitu teori keagenan. Selanjutnya 

menjelaskan konsep Internal Audit Function dan Enterprise Risk Management, 

dan membahas hipotesis dan pengembangan hipotesis, kerangka konseptual, dan 

riset terdahulu. 

BAB 3 METODE RISET 

 Bab tiga menjelaskan metode riset memuat pendekatan riset yang diambil, 

sampel riset yang bersumber dari laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2018. Teknik analisis dan pengumpulan data serta metode yang digunakan 

peneliti dalam pembuktian sampel akan dijelaskan pada bab ini. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab empat menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, menguraikan hasil 

riset pengaruh Fungsi Internal Audit terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko 

Perusahan, serta menyajikan data perusahaan dari sampel yang diambil, hasil uji 

riset, dan analisis hasil riset. Melalui hasil riset tersebut, dapat diambil keputusan 

apakah dapat menerima atau menolak hipotesis yang telah diformulakan dalam 

rumusan masalah. 
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BAB 5 PENUTUP 

 Bagian penutupan menyajikan penarikan kesimpulan dari hasil riset yang 

telah diteliti oleh penulis, dijelaskan keterbatasan dari riset selama proses riset dan 

kesimpulan hasil riset, dan peneliti juga memberikan beberapa saran yang berguna 

bagi riset selanjutnya supaya tidak terjadi kendala dalam melakukan riset dengan 

tema atau variabel yang sama pada riset selanjutnya. 

 

 

 

.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                          FUNGSI INTERNAL AUDIT ...                               SEKAR ANANTYA F.
.
.
.


