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BAB I 

 PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang Penelitian  

 Rumah Sakit Jampangkulon merupakan Rumah Sakit umum yang berada 

di Kabupaten Sukabumi Kecematan Jampangkulon. Rumah Sakit Jampangkulon 

merupakan bagian penting dari pelayanan umum yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang layak dan baik kepada masyarakat. Rumah Sakit 

Jampangkuloan ini selalu padat dengan pasein – pasein dari berbagai daerah yaitu 

(CINAGEN, CIMANGGU, JAMPANGKULON, TEGAL BULED, CIKARANG) 

dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu dan 

permintaan semakin banyak akan kebutuhan pelayanan medis yang baik maka 

diperlukan tenaga – tenaga medis, non paramedis, dan bagian administrasi yang 

mempunyai kualitas dalam melaksanakan tugasnya, agar mampu mewujudkan 

tujuan Rumah Sakit sebagai pelayanan masyarakat. Dalam sebuah Rumah Sakit 

memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan disajikan melalui Laporan 

Keuangan yang baik akan memberikan nilai yang positif terhadap entitas. 

 Laporan Keuanga berfungsi untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam penganbilan 

keputusan ekonomi posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya 

yang dikendalikan oleh struktur keuangan. Likuiditas dan selvabilitas,, serta 

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya 

ekonomi yang dikendalikan dan berkemampuan  perusahaan dalam memodifikasi 
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sumber daya ini di masa lalu berguna di masa depan. Agar suatu perusahaan atau 

intansi bisa diwujudkan dengan tujuan perusahan yang baik. 

 Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat 

akuntabilitas public, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja organisasi. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan 

untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat 

sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non 

keuangan, dapat dilaporkan bersama – sama dengan laporan keuangan untuk 

memberikan gambaran yang lebih kmperhensif mengenai aktivitas suatu entitas 

pelaporan selama satu periode. LKDP diharapkan dapat menyajikan informasi 

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik untuk keputusan ekonomi sosial dan politik (Arsyati,2010). 

 Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis 

mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu 

entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat – syarat dalam 

menyajikan laporan keuangan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang 

dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturanya yaitu 

dalam Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

Yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi peemrintah pusat 

dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyudun laporan keuangan dalam 

menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa 

dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai 
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dengan standar akuntansi pemerintah dan para pengguna laporan keuangan dalam 

menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang di susun sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam membuat laporan keuangan yang 

berkualitas, baik dan benar diperlukannya independensi audit internal didalam 

suatu intansi atau organisasi. 

 Independensi audit internal memiliki fungsi untuk alat penilaian 

independensi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan berfungsi 

memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi atau perusahaan sebagai 

pemberian jasa kepada organisasi atau perusahaan. Indepedensi audit internal 

melakukan aktivitas pemberian keyakinan (assurance) serta konsultasi 

(consulting) yang independen dan objektif, dimana hal tersebut dirancang untuk 

menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi (Institute of Internal ) 

Auditor (IIA) dalam (Sawyer, et.al.2010). 

 Independensi audit internal memiliki tugas mengetahui adanya 

kemungkinan terjadi penyimpangan, baik yang bersifat kepatuhan (compliance), 

inerfisensi, kecurangan (fraud), aktivitas, operasi, atau keefektifan dan relevansi 

laporan keuangan. Singkatnya, fungsi dari independensi audit internal dirancang 

untuk melakukan pengawasan baik dari perspektif keuangan maupun operasinal, 

dimana dalam salah satu bagian dari perspektif keuangan asset perusahaan dan 

membantu menghasilkan informasi akuntasi yang reliable dan relevan. 

Pemeriksaan laporan keuangan (auditing) nerupakan sebuah proses pengumpulan 

dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat 

kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, et. Al, 
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2015). Salah satu pendukung independensi audit internal yaitu efektivitas 

pengendalian internal.  

 Audit laporan keuangan pengendalian internal dilakukan untuk 

memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang 

diterapkan. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit 

pengendalian internal dan audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit 

laporan keuangan dilakukan untuk menetukan apakah laporan keuangan secara 

keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan 

keuangan yang di aduit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk 

ringkasan kebijakan akuntansi dan iformasi penjelasan lainnya. 

 Pendukung untuk pelaporan keuangan yang baik tidak hanya independensi 

audit internal saja tapi efektivitas pengendalian internal juga akan mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan suatu intansi. Efektivitas pengendalian internal, 

merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang memberikan manajamen 

kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran yaitu 

rebilitas yang pelaporan keuangan, efesiensi, dan efektivitas operasional, dan 

ketaatan pada hukum dan aturan (Arens, 2006 ; 370).  

 Pengaruh atas eferivitas sistem pengendalian internal dibuktikan dengan 

penyajian secara wajar informasi keuangan dalam laporan keuangan. Keberadaan 

suatu sistem pengendalian internal tidak menjamin adanya penyajian laporan 

keuangan secara wajar. Sebaiknya, jika suatu sistem pengendalian internal sangat 

lemah, masih dimungkinkan terjadinya suatu penyajian laporan keuangan secara 
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wajar (M.Yusuf John at, al 2019). Salah satu peran independensi audit internal 

dan efektivitas pengendalian internal yaitu untuk memeriksa laporan keuangan. 

 Pada 8 Januari 2020 dikutip dari TEMPO.CO, Badan Pemeriksa Keuangan 

dan Kejaksaan Agung Jiwasraya di Kantor BPK. Ketua Umum Instansi Akuntan 

Publik Indonesia Tarkosuwiryo menyarankan sejumlah langkah agar praktik 

rekayasa akuntan dalam laporan keuangan yang belakangan marak terjadi tak 

terulang kembali. Belakangan persoalan itu mencuat ketika Badan Pemeriksa 

Keuangan menyebut PT Asuransi Jiwasraya melakukan window dressing atau 

rekayasa akuntansi laporan keuangan “ IAPI menghimbau kepada penanggung 

jawab laporan keuangan, dewan komisaris, pemegang saham, auditor, regulator 

dan pihak – pihak terkait untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi ,” ujar 

Tarkosunaryo di kantor IAPI, Jakarta, Senin 13 Januari 2020. Untuk mendapat 

pemahaman yang luas, IAPI menghimbau kepada pengguna laporan keuangan 

agar mencermati setiap halaman laporan keuangan yang lengkap, tidak hanya 

pada pada laporan laba rugi saja. Tarkosunaryo menyebut laporan keuangan hanya 

berupa informasi saja, dan tidak cukup dengan pernyataan “telah diaudit”. 

Menurutnya, laporan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh 

pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

“Namun, akuntan public atau auditor  eksternal adalah pihak luar yang tidak 

punya otoritas eksekusi kebijakan.  

 Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa laporan keuangan PT.Asuransi 

Jiwasraya bermasalah yang berasal dari kurangnya ketelitian dalam menyusun 

laporan keuangan dan hal ini membuktikan bahwa independensi audit internal dan 
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efektivitas pengendalian internal PT.Asuransi Jiwasraya kurang baik, karena itu 

jika independensi audit internal dan efektivitas pengendalian internal sudah baik 

tentunya temuan ini akan segara diselesaikan dan tidak aka nada lagi kasus 

dikemudian hari. 

Tabel 1.1  

Peneliti Terdahulu  

N

o  

Nama 

Peneliti  

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Aristanti 
Widyanings

ih (2014) 

“Pengaruh 
Audit 

Internal 

Terhadap 

Efektifitas 
Pengendali

an Intern 

Biaya 
Produksi”. 

Hasil Penelitan tersebut 
adalah (1).Pelaksanaan audit 

internal oleh Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) 

pada PT Dirgantara 
Indonesia (Persero) Bandung 

telah memindai. (2). Secara 

keseluruhan, efektivitas 
pengendalian intern biaya 

produksi PT Dirgantara 

Indonesia (Persero) Bandung 
telah dilaksanakan dengan 

efektif. (3). Pelaksanaan 

audit internal oleh Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) 
pada PT Dirgantara 

Indonesia (Persero) 

Bandung, memberikan 
pengaruh yang tinggi 

terhadap efektivitas 

pengendalian intern biaya 

produksi. 

Pengaruh 
Audit 

Internal 

Terhadap 

Efektivitas 
Pengendali

an Internal 

Pengaruh 
Audit 

Internal 

Terhadap 

Efektifitas 
Pengendal

i an Intern 

Biaya 
Produksi 

2 Wiwit 

Irawati  

(2015) 

“Pengaruh 

Audit 

Internal 
Terhadap 

Efektivitas 

Pengendali

an Internal 
Penjualan. 

Hasil Penelitian tersebut 

adalah adanya pengaruh yang 

signifikan oleh Audit Internal 
terhadap Pengendalian Internal 

Penjualan. 

Pengaruh 
Efektivitas 
Pengendali
an Internal 

Pengaruh 

Audit 

Internal 
Terhadap 

Efektivita

s 

Pengendal
i an 

Internal 

Penjualan. 

3 Enggar 

Diah Puspa 

Arum 

"Determina

tio n of the 

effectivenes

Hasil Penelitian tersebut 

adalah kompetensi dan 

obyektivitas auditor internal 

Determinati

o n of the 

effectivenes
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(2015) s of the 

internal 

audit 
function 

and its 

implication

s for the 
quality of 

financial 

reporting". 

memiliki pengaruh langsung 

dan tidak langsung yang 

positif dan signifikan 
terhadap kualitas pelaporan 

keuangan, di mana 

efektivitas fungsi audit 

internal berperan sebagai 
mediator. Selanjutnya 

efektivitas fungsi audit 

internal berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 

kualitas pelaporan keuangan. 

Efektivitas fungsi audit     
internal penting untuk 

meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan. 

s of the 

internal 

audit 
function 

4 Irzal 
Tawaqal 
dan 
Suparno 
(2017) 

“Pengaruh 
Penerapan 

Sistem 

Informasi 
Akuntansi,

Sist em 

Pengendali

an Audit 
Internal, 

dan 

Kompetens
i Sumber 

Daya 

Manusia 
Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 
Satuan 

Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Pemerintah 

Kota Banda 

Aceh” 

Hasil Penelitian tersebut 
adalah: (1) Sistem 

Pengendalian internal 

berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan SKPD di 

kota Banda Aceh.   

(2) Kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan 

SKPD di Kota Banda Aceh.  

(3) Penerapan system 
informasi akuntansi, siste 

pengeendalian internal, dan 

kompotensi sumber daya 
manusia berpengaruh secara 

simultan terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD di 

Kota Banda Aceh. 

Pengaruh 
Sistem 

Pengendali

an Audit 
Internal 

Pengaruh 
Sistem 

Pengendal

ian an 
Audit 

Internal, 

dan 

Kompeten
si Sumber 

Daya 

Manusia 
Terhadap 

Kualitas 

Laporan 
Keuangan 

Satuan 

Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Pemerinta

han. 
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5 Torang 

P.Simanjun

tak (2018) 

“Pengaruh 

Internal 

Audit 
Terhadap 

Efektifitas 

Pengendali

an internal 
persedian 

barang 

pada 
PT.Swastik

a 

Nusapersad
a Medan”. 

Hasil Penelitian tersebut 

adalah korelasi atau hubungan 

antara internal audit dengan 
efektivitas pengendalian 

internal persedian barang 

mempunyai hubungan yang 

sangat erat. 

Pengaruh 

Internal 

Audit 
Terhadap 

Efektifitas 

Pengendali

an internal. 

Pengaruh 

Internal 

Audit 
Terhadap 

Efektifitas 

Pengendal

ian 
internal 

persedian 

barang. 

Berdasarkan dari hasil beberapa peneliti sebelumnya dapat diketahui 

bahwa pentingnya independensi audit internal dan efektivitas pengendalian 

internal terhadap kualitas laporan keuangan. Agar bisa mengurangi kesalahan dan 

kesempatan untuk karyawan dan bagian lainnya untuk melakukan kecurangan. 

Supaya tercapainya tujuan perusahaan yang baik dan berkembang. Berdasarkan 

hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “PENGARUH 

INDEPENDENSI AUDIT INTERNAL DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN 

INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN RSUD 

JAMPANGKULON” 

I. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas makan dapat didefisinakan 

permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Kurangnya pengawasan dari auditor terhadap laporan keuangan RSUD 

Jampangkulon 
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2. Kurangnya pengendalian independensi auditor internal dalam memeriksa 

laporan keuangan RSUD Jampangkulon 

3. Kurangnya pengendalian internal dalam memeriksa laporan keuangan 

4. Tidak adanya komunikasi antar auditor dan pihak manajemen 

5. Adanya faktor yang mendorong karyawan melakukan kecurangan 

6. Kurangnya kontrol dari pihak auditor kepada manajemen 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh independensi audit internal terhadap kualitas laporan 

keuangan? 

2. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

3. Bagaimana pengaruh independensi dan efektivitas pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan? 

II. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi audit internal terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap 

kualitas laporan keuangan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh independensi audit internal dan efektivitas 

pengendalian internal. 

Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis  

a) Bagi Peneliti  

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang independensi audit 

internal dan efektivitas pengendalian internal dalam mencegah 

kecurangan. 

b) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan menjadi informasi dan referensi bagi 

pihak lain yang membutuhkan dan akan melakukan penelitian dengan 

topik atau tema yang sama. 

2. Kegunaan Teoritis 

a) Bagi RSUD Jampangkulon 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mencegah terjadinya 

kecurangan. 

b) Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan atau bisa dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 


