
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar tenaga kerja secara umum menunjukkan masalah adanya 

unemployment (tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal). Hal ini di 

antaranya ditunjukkan dengan tingkat pengangguran tenaga kerja dengan latar 

belakang pendidikan tinggi pada posisi bulan Agustus 2015, Februari 2016 dan 

Agustus 2016 masing-masing sebesar 11,97%, 13,45% dan 11,19% (BPS 2016). 

Meskipun terjadi masalah unemployment, tenaga kerja dengan kompetensi tinggi 

justru memiliki keleluasaan untuk memilih organisasi yang disukainya sebagai 

tempat bekerja. Seiring dengan situasi persaingan yang semakin meningkat untuk 

merekrut dan mempertahankan karyawan bertalenta yang dikenal sebagai talent 

war, komitmen organisasional (organizational commitment) menjadi satu topik 

yang banyak dibahas dalam bidang perilaku organisasi. Colquitt et al. (2014) 

mendefinisikan komitmen sebagai kehendak dari bagian diri seorang pekerja 

untuk tetap menjadi bagian dari organisasinya dan menjadikannya sebagai sasaran 

yang ingin dicapai dalam model pembahasan perilaku organisasional yang mereka 

sajikan. Komitmen organisasional merupakan salah satu fokus dari pembahasan 

mengenai komitmen pada tempat kerja (commitment at work place). Selain 

komitmen organisasional, salah satu fokus lain dalam pembahasan mengenai 

komitmen di tempat kerja adalah komitmen profesional (professional 

commitment). Kedua fokus komitmen ini perlu menjadi perhatian bagi organisasi 

pemberi kerja dan masyarakat profesi karena seorang yang bekerja dalam 

organisasi dapat sekaligus berstatus sebagai pelaku suatu profesi tertentu.  

Salah satu profesi yang berkembang dalam model organisasi modern, baik 

organisasi yang berorientasi laba maupun yang tidak, organisasi pada sektor 

publik ataupun sektor privat, adalah auditor internal. Auditor internal memberikan 

jasa assurance (pengujian bukti-bukti untuk mendapatkan kesimpulan) dan 

konsultansi mengenai pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola 

dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya. Organisasi memiliki 

pilihan untuk menyelenggarakan kegiatan audit internalnya sendiri ataupun 

melakukan alih daya (outsource) kepada pihak ketiga. Apabila organisasi 

menyelenggarakan sendiri kegiatan audit internalnya, sebagaimana masih banyak 

dilakukan oleh organisasi-organisasi di Indonesia, maka berarti auditor 

internalnya juga menyandang status sebagai karyawan organisasi itu.  

Sesuai standar dan panduan yang diterbitkan oleh organisasi profesi 

internasional auditor internal, yaitu the Institute of Internal Auditors (IIA), 

seorang auditor internal diharuskan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya (IIA 2013a). Standar profesi juga mengharapkan para auditor internal 

untuk selanjutnya menerapkan keahlian profesional mereka secara seksama (due 

professional care). Pada level organisasi, kepala fungsi audit internal (Chief Audit 

Executive atau CAE) sebagai pemimpin kegiatan audit internal dalam organisasi 

harus meyakinkan bahwa secara kolektif sumber daya kegiatan audit internal telah 

sesuai, cukup dan didayagunakan secara optimal untuk menjalankan rencana  

kerja yang telah disetujui (IIA 2013a). 
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Persyaratan kompetensi seorang auditor internal dijabarkan dalam suatu 

kerangka kompetensi yang mencakup kompetensi inti berupa etika profesi, 

manajemen audit internal, keahlian teknis, keterampilan personal, pelaksanaan 

audit internal serta perbaikan dan inovasi (IIA 2013b). Kompetensi inti berupa 

keahlian teknis meliputi kompetensi mengenai kerangka internasional untuk 

praktik profesional, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. Kompetensi 

inti berupa keterampilan personal terdiri dari kompetensi dalam komunikasi, 

persuasi dan kolaborasi serta berpikir kritis.  

Berbagai syarat kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang auditor 

internal sesuai uraian di atas menunjukkan bahwa membentuk seorang auditor 

internal serta kegiatan audit internal yang kompeten tidaklah mudah. Kecukupan 

sumber daya kegiatan audit internal juga dipengaruhi oleh kesediaan personil, 

yang memenuhi syarat kompetensi, untuk bergabung atau tetap bertahan dalam 

organisasi atau profesi. Perpindahan profesi dapat dilakukan seorang auditor 

internal karena profesi ini dapat dijalani oleh mereka dari berbagai latar belakang 

pendidikan formal misalnya akuntansi, hukum, teknologi informasi, yang juga 

dapat memberikan pilihan profesi alternatif.  Perpindahan organisasi atau profesi 

lebih dimungkinkan apabila yang bersangkutan telah memiliki kompetensi dan 

pengalaman sebagai auditor internal yang dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan 

karir pada organisasi atau profesi lain.  

Perpindahan auditor internal yang memiliki kompetensi dan pengalaman ke 

organisasi atau profesi lain akan membawa kerugian bagi organisasi atau profesi 

yang ditinggalkan (Tiamiyu 2009, Ballinger et al. 2011). Bagi organisasi yang 

ditinggalkan, kerugian timbul karena organisasi telah mengeluarkan berbagai 

biaya, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter, untuk rekrutmen dan  

pengembangan personil yang bersangkutan tetapi tak dapat lagi memperoleh 

manfaat secara langsung dari kompetensi dan pengalaman profesional yang telah 

terbentuk pada auditor internal itu. Bagi profesi, kerugian akibat perpindahan 

profesi oleh auditor internal timbul dari berkurangnya sumber daya untuk 

mempromosikan kontribusi yang dapat diberikan profesi kepada masyarakat. Baik 

organisasi maupun masyarakat profesi juga dapat mengalami kerugian berupa 

penurunan citra apabila perpindahan ternyata disebabkan oleh ketidakpuasan 

pelaku terhadap organisasi atau profesinya. Oleh karena itu, baik organisasi 

maupun masyarakat profesi masing-masing berkepentingan untuk 

mempertahankan para auditor internal dalam organisasi dan profesinya dengan 

menurunkan keinginan mereka untuk berpindah organisasi atau profesi. 

Upaya menekan keinginan pindah tidaklah mudah dilakukan karena, dengan 

arus informasi yang terbuka lebar, saat ini pekerja dapat lebih mudah melakukan 

perbandingan alternatif antar organisasi maupun antar profesi  untuk mencari 

pilihan terbaik dalam hidupnya. Dalam konteks Indonesia,  meningkatnya 

kesempatan menjadi pekerja lintas negara setelah penerapan Masyarakat Ekonomi 

Asia Tenggara mulai tahun 2016 ini juga dapat menjadi pendorong kemungkinan 

perpindahan organisasi dengan atau tanpa disertai  perpindahan profesi. Hal ini 

menunjukkan upaya mempertahankan talenta unggul harus menjadi perhatian 

serius bagi organisasi sesuai yang disampaikan oleh Iyer (2014) serta Anderson 

dan Svare (2011) bahwa upaya merekrut dan mempertahankan talenta unggul  

merupakan salah satu tantangan terbesar dalam manajemen audit internal dewasa 

ini. Masyarakat profesi juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya minat 
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auditor internal untuk beralih profesi sesuai yang diungkapkan oleh Harrington 

dan Piper (2015) bahwa rata-rata sekitar 20% dari pelaku profesi auditor internal 

di dunia berkeinginan untuk meninggalkan profesi ini dalam 5 tahun berikutnya.  

Tantangan untuk mempertahankan talenta semakin bertambah dengan 

keberadaan situs-situs pencari kerja online yang semakin mempermudah para 

pekerja untuk berpindah organisasi atau profesi. Data sebuah situs pencari kerja 

terkemuka, JobStreet.com, pada posisi akhir bulan Maret 2016 menunjukkan 

adanya 21 posisi Internal Audit Manager atau Assistant Manager yang ditawarkan 

kepada para pencari kerja. Setelah tanggal penutupan lamaran, posisi yang 

ditawarkan ini rata-rata menarik minat 59,89 pelamar dengan 17,42 orang di 

antaranya merupakan auditor internal (AI), untuk berpindah organisasi (Jobstreet 

2016a). Dari situs dan saat yang sama juga dapat dilihat informasi lowongan 

posisi pekerjaan lain yang potensial untuk dilamar oleh para auditor internal. 

Posisi-posisi itu misalnya Accounting atau Finance Manager, Finance Controller 

dan Fraud Prevention atau Investigator yang masing-masing ditemukan sebanyak 

164 (Jobstreet 2016b), 21 (Jobstreet 2016c) dan 2 (Jobstreet 2016d) posisi . Dari 

15 contoh posisi yang diamati, pada tanggal penutupannya rata-rata terdapat 92,21 

pelamar untuk setiap posisinya dengan rata-rata 3,57 orang di antaranya 

merupakan auditor internal (AI). Data rinci sebagaimana Tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1  Pelamar lowongan iklan JobStreet.com setelah tanggal penutupan 

No. 
Posisi yang Ditawarkan 
(Judul dan Kode Posisi) 

Tanggal Jumlah Pelamar (Orang) 
Buka Tutup AI Non AI Total % AI 

A Posisi Internal Auditor       

1. Internal Audit Team Leader  

1853944 

12/03/16 20/04/16 41 84 125 32,80 

2. Internal Audit Manager 

1854077 

21/03/16 20/04/16 8 11 19 42,11 

3. Internal Audit Ass. Manager 

1853677 

21/03/16 20/04/16 18 45 63 28,57 

4. Internal Audit Manager 

1853522 

21/03/16 20/04/16 13 27 40 32,50 

5. Head of Auditor 

1854041 

21/03/16 20/04/16 18 24 42 42,86 

6. Internal Audit Manager 

1855264 

22/03/16 21/04/16 14 92 106 13,21 

7. Internal Audit Manager 

1844744 

22/03/16 05/04/16 32 69 101 31,68 

8. Internal Audit Manager 

1855588 

23/03/16 22/04/16 23 33 56 41,07 

9. Senior Internal Auditor 

1845248 

23/03/16 06/04/16 22 50 72 30,56 

10. Ass. Manager Internal Audit 

1855974 

23/03/16 22/04/16 4 10 14 28.57 

11. QA & Dev Audit Dept. Head 

1855851 

23/03/16 22/04/16 7 26 33 21.21 

12. Internal Audit 

1845109 

23/03/16 05/04/16 Data tidak diungkapkan 

13. Internal Audit Manager 

1846263 

24/03/16 07/04/16 16 51 67 23,88 

14. Internal Audit Manager 

1846252 

24/03/16 07/04/16 17 27 44 38,64 

15. Internal Audit Manager 

1850064 

25/03/16 13/04/16 Data tidak diungkapkan 
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Tabel 1 Pelamar lowongan iklan JobStreet.com setelah tanggal penutupan 

(lanjutan) 

No. 
Posisi yang Ditawarkan 
(Judul dan Kode Posisi) 

Tanggal Jumlah Pelamar (Orang) 

Buka Tutup AI Non AI Total 
% 
AI 

16. Internal Audit Manager 

1848435 

27/03/16 10/04/16 13 45 58 22,41 

17. Internal Audit Manager 

1848028 

27/03/16 10/04/16 20 67 87 22,99 

18. Internal Audit Manager 

1857371 

28/03/16 27/04/16 6 18 24 25.00 

19. Internal Audit Manager 

1858908 

29/03/16 28/04/16 15 27 42 35.71 

20. Internal Audit Ass. Manager 

1859060 

30/03/16 29/04/16 16 35 51 31.37 

21. Ass. Manager Internal Audit 
1860043 

31/03/16 30/04/16 28 66 94 29.79 

B Posisi Non Internal Auditor 

1. GM Finance and Accounting 

1843575 

03/03/16 02/04/16 2 74 76 2,63 

2. Fraud Investigator 

1841836 

17/03/16 31/03/16 Data tidak diungkapkan 

3. Finance Controller 

1842371 

18/03/16 01/04/16 6 137 143 4,20 

4. Manager Finance and 

Accounting 

1842816 

18/03/16 01/04/16 6 117 123 4,88 

5. Fraud Prevention Manager 
5146408 

20/03/16 19/04/16 6 49 55 10,91 

6. Finance & Acc. Manager 

1855766 

23/03/16 07/05/16 3 96 99 3.03 

7. Finance & Acc. Manager 

1852457 

24/03/16 23/04/16 3 134 137 2,19 

8. Accounting Manager 

1849644 

25/03/16 14/04/16 0 38 38 0,00 

9. Finance Controller 

1850113 

25/03/16 14/04/16 0 30 30 0,00 

10. Financial Controller 

1851450 

25/03/16 15/04/16 9 160 169 5.33 

11. Finance & Acc. Manager 

1846780 

26/03/16 09/04/16 6 200 206 2,91 

12. Financial Controller 

1850771 

26/03/16 15/04/16 5 75 80 6.25 

13. Finance Controller 

1848607 

27/03/16 10/04/16 0 50 50 0,00 

14. Kepala Divisi Keuangan 

1858475 

29/03/16 28/04/16 2 61 63 3.17 

15. Group Financial Controller  

1859728 

30/03/16 29/04/16 2 49 51 3.92 

Sumber: www.jobstreet.co.id, diolah. 

Mengacu kepada hasil penelitian Sow (2015), untuk dapat mempertahankan 

para auditor internal perlu dibentuk komitmen mereka terhadap organisasi 

maupun profesinya. Auditor internal yang memiliki komitmen terhadap organisasi 

dan profesinya, walaupun memiliki segenap alternatif pilihan jalur karir yang 

http://www.jobstreet.co.id/
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tersedia, bukan hanya akan tetap bertahan tetapi bahkan diharapkan akan 

menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini karena komitmen  akan mencegah 

perilaku-perilaku menarik diri seperti mangkir, abai dan apatis terhadap organisasi 

ataupun profesi maupun bentuk-bentuk perilaku negatif lainnya. Untuk 

membentuk komitmen perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor apa yang 

dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu pimpinan organisasi, pimpinan fungsi 

audit internal maupun organisasi profesi perlu memahami faktor-faktor yang 

mendukung komitmen auditor internal terhadap organisasi dan profesi mereka 

untuk kemudian mewujudkannya dalam organisasi atau profesi.  

Hasil penelitian Aranya et al. (1981), Lee et al. (2000), Seniati (2002), 

Ayers (2010), Lestari (2003) dan Hapsari (2015) menunjukkan job satisfaction 

(kepuasan kerja) merupakan faktor utama yang mempengaruhi komitmen. 

Hackman dan Oldham (1975) menjelaskan bahwa kebermaknaan pekerjaan 

merupakan satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan kerja. Mengacu 

kepada salah satu prinsip pokok profesi auditor internal, untuk mewujudkan 

efektivitas kegiatan audit internal diperlukan dukungan dari organisasi berupa 

independensi dan sumber daya yang memadai. Prinsip pokok ini sejalan dengan 

salah satu karakteristik profesi menurut Hall (1968) yaitu berupa otonomi tanpa 

tekanan eksternal dari klien, anggota non professional dan pemberi kerja. 

Dukungan dari organisasi juga diperlukan untuk  penerapan yang baik atas tiga 

infrastruktur yang menjadi bidang kerja auditor internal yaitu tata kelola, 

manajemen risiko dan pengendalian internal (GRC) serta untuk pemanfaatan hasil 

audit internal. Hasil penelitian Aranya et al. (1981) dan Huang (2001) dalam 

konteks para profesional (auditor eksternal) yang bekerja dalam organisasi 

pemberi jasa profesional kepada pihak ke tiga (kantor akuntan publik) 

menunjukkan pengaruh komitmen organisasional terhadap komitmen profesional. 

Dalam konteks auditor internal yang bekerja pada organisasi yang berbeda-beda, 

bentuk hubungan antara kedua komitmen ini masih perlu diselidiki. 

Perumusan Masalah 

Mengacu kepada uraian sebelumnya, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung komitmen para auditor internal 

terhadap organisasi dan profesi mereka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan: 

1. Bagaimana pengaruh dukungan organisasi untuk kegiatan audit internal 

terhadap kepuasan kerja auditor internal? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional auditor 

internal? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen profesional auditor 

internal? 

4. Bagaimana hubungan antara komitmen organisasional dengan komitmen 

profesional auditor internal? 

5. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen 

auditor internal terhadap organisasi dan profesinya? 
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Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan dilakukan penelitian 

dengan tujuan: 

1. Mengukur dan menganalisis pengaruh dukungan organisasi untuk kegiatan 

audit internal terhadap kepuasan kerja auditor internal, pengaruh kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasional dan komitmen profesional auditor 

internal serta hubungan antara komitmen organisasional dengan komitmen 

profesional auditor internal. 

2. Merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

komitmen auditor internal terhadap organisasi dan profesinya. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman mengenai 

faktor-faktor pendorong komitmen para auditor internal terhadap organisasi dan 

profesinya. Pemahaman terhadap faktor-faktor pendorong komitmen ini 

selanjutnya diharapkan dapat membantu  pimpinan kegiatan audit internal serta 

pengelola fungsi sumber daya manusia suatu organisasi dan pemangku 

kepentingan lainnya (pimpinan organisasi, komite audit dan lain-lain) dalam 

mengelola talenta auditor internal yang ada pada organisasi. Penelitian ini 

diharapkan juga dapat membantu organisasi profesi dalam mempertahankan 

komitmen para talenta unggul untuk tetap berada dalam profesi auditor internal.   

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap faktor-faktor dukungan untuk kegiatan audit 

internal terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasional dan komitmen 

profesional para auditor internal. Penelitian akan dilakukan terhadap para auditor 

internal yang  sedang menjalani pelatihan dalam bidang audit internal pada Pusat 

Pengembangan Internal Audit-Yayasan Pendidikan Internal Audit (PPIA-YPIA). 

Pengambilan data lapangan dilaksanakan pada bulan Juni 2016 hingga Juli 2016. 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

KONSEPTUAL 

Tinjauan Pustaka 

Komitmen Organisasional 

Terdapat berbagai rumusan dan pandangan mengenai komitmen. Klein et al. 

(2009a) membagi pandangan-pandangan mengenai komitmen menjadi 3 

kelompok besar: sebagai konsep  yang berdiri sendiri (sebagai perilaku, kekuatan, 

ikatan), sebagai konsep yang dikaitkan dengan penyebabnya (sebagai investasi 

atau pertukaran, identifikasi, kesesuaian) dan sebagai konsep yang dikaitkan 

dengan keluaran yang dihasilkan (sebagai motivasi,  keberlanjutan). Pandangan 

mengenai komitmen sebagai suatu kekuatan antara lain dikemukakan oleh Meyer 

dan Herscovitch (2001) dengan rumusan komitmen sebagai suatu kekuatan yang 

mengikat seseorang kepada rangkaian tindakan yang relevan dengan satu atau 
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