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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia merupakan modal atau aset dalam perusahaan dengan nilai dan 

jumlah yang tidak terhingga. Manusia sebagai modal atau aset dalam perusahaan 

memiliki pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang dapat menjalankan 

sumberdaya lainnya, baik yang berwujud (mesin, uang, bahan) dan yang tak 

berwujud (informasi atau data). Manusia dalam perusahaan dituntut untuk semakin 

cerdas dan cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, manusia 

dalam perusahaan harus memiliki kemampuan pikir yang nantinya akan digunakan 

untuk memecahkan segala persoalan pada pekerjaannya.  

Sumberdaya manusia adalah intangible asset atau aset yang tidak berwujud 

yang merupakan penggerak dari sebuah perubahan, kreativitas, dan inovasi yang 

dapat memajukan suatu perusahaan (Pradita, 2010). Sumber daya manusia 

merupakan masukan (input) yang nantinya akan diubah menjadi keluaran (output) 

berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai input, sumber 

daya manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikombinasikan dengan unsur 

lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode dan juga teknologi. 

Human capital terdiri dari dua kata yakni human yang berarti manusia dan 

capital yang berarti modal. Human capital dapat diartikan bahwa manusia 

merupakan suatu modal. Modal dimaksudkan yaitu nilai tambah sumber daya 
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manusia berupa pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Human 

capital merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi yang 

direpresentasikan oleh karyawannya. Human capital merupakan kombinasi dari 

genetik inheritance, education, experience, and attitude tentang kehidupan dan 

bisnis (Bontis et al, 2000) dalam (Ulum, 2009). Dalam human capital ini manusia 

dianggap sebagai modal paling penting di dalam perusahaan yang akan 

memberikan kontribusi langsung atas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena 

itu, manusia harus dikelola serta dikembangkan agar memiliki kualitas yang tinggi 

yang nantinya akan memberikan manfaat bagi suatu perusahaan. 

Internal auditor merupakan karyawan pada suatu perusahaan yang melakukan 

audit untuk dewan komisaris dan manajemen perusahaan (Elder et al., 2011). 

Internal auditor yang memiliki pendidikan yang  tinggi diasumsikan akan bekerja 

lebih baik dengan cara mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya 

menggunakan kemampuan dan keahliannya. Internal auditor sangat dituntut akan 

kemampuannya untuk memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan diperintahkan oleh manajemen tertinggi perusahaan. 

Seseorang dapat menjadi internal auditor yang berkualitas jika mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam bidang tugasnya serta 

melaksanakan dan mematuhi kode etik atau aturan perilaku internal auditor. Di 

samping pencapaian pendidikan formal,  yang mungkin dapat mempengaruhi 

kualitas internal auditor yaitu pengalaman kerja, tingkat kualifikasi profesi, dan 

continuing professsional development. Internal auditor yang handal dan berkualitas 

diharapkan dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan 
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penyimpangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan dapat 

mengungkapkannya. Kualitas internal auditor tersebut dapat berkaitan dengan 

investasi sumber daya manusia yang berada di dalamnya, atau dapat disebut dengan 

human capital. 

Pada penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian di Bank BRI Kantor 

Inspeksi Semarang. Hasil penelitiannya yaitu, Human capital berpengaruh positif 

terhadap kualitas auditor. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, 

tingkat kualifikasi profesi, dan CPD maka semakin tinggi pula kualitas auditor yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut (Aisyah, 2013).  

Penelitian lain menyebutkan bahwa, Seluruh variabel independen secara 

simultan berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Berarti didapatkan bahwa 

human capital berpengaruh positif terhadap kualitas auditor. Sedangkan jika 

variabel independen dianalisis secara parsial, maka hanya variabel independen 

pengalaman kerja dan CPD saja yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

auditor. Semakin tinggi pengalaman kerja dan CPD maka semakin tinggi pula 

kualitas auditor yang dihasilkan. Sedangkan tingkat pendidikan dan tingkat 

kualifikasi profesi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas auditor 

(Pradita, 2010). 

Fokus dalam penelitian ini adalah internal auditor yang ada pada Kantor 

Inspeksi Bank Rakyat Indonesia Surabaya. Penelitian mengenai kualitas internal 

auditor ini perlu untuk dilakukan mengingat internal auditor sangat dituntut 

kemampuannya untuk memberikan jasa yang terbaik yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan atau diperintahkan perusahaan, dan dapat memberikan dampak positif 
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bagi perusahaan. Penelitian ini penting bagi perusahaan dan internal auditor sendiri, 

agar mereka mengetahui apakah human capital dapat mempengaruhi kualitas 

internal auditor.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul 

“PENGARUH HUMAN CAPITAL TERHADAP KUALITAS INTERNAL 

AUDITOR (Studi Empiris Pada Kantor Inspeksi Bank Rakyat Indonesia Surabaya). 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Perbedaan tersebut terdapat pada objek penelitian, sampel, serta landasan teori yang 

lebih kuat. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu :  

Apakah human capital yang mencakup tingkat pendidikan formal, pengalaman 

kerja, tingkat kualifikasi profesi dan continuing professional development 

berpengaruh terhadap kualitas internal auditor pada Kantor Inspeksi Bank Rakyat 

Indonesia Surabaya? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh 

human capital yang mencakup tingkat pendidikan formal, pengalaman kerja, 

tingkat kualifikasi profesi dan continuing professional development terhadap 

kualitas internal auditor pada Kantor Inspeksi Bank Rakyat Indonesia Surabaya. 
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D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pembanding untuk

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan human capital dan kualitas 

internal auditor. 

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan di

bidang audit dalam kaitannya dengan human capital. 

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi bagi para internal auditor sehingga dapat meningkatkan

kualitas kinerjanya, khususnya pada Kantor Inspeksi Bank Rakyat Indonesia 

Surabaya. 


