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ABSTRAK

Peranan Satuan Pengawasan Intern Dalam Menunjang Kepatuhan 
Manajemen Terhadap Peraturan Perundang-undangan 

Pada PT. INTI (Persero)

Sebagaimana diketahui kedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
dalam tata perekonomian Indonesia merupakan salah satu dari tiga pelaku 
ekonomi yang diharapkan secara aktif berkecimpung dan bekerjasama 
berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 
Pada akhir-akhir ini kedudukan BUMN tersebut mengalami kegun-cangan karena 
adanya tuduhan dari sebagian masyarakat bahwa pengelolaan BUMN dewasa ini 
tidak efisien dan lebih banyak merugi. Menanggapi hal tersebut Pemerintah antara 
lain Pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN bertugas membantu 
manajeraen/Direktur Utaraa untuk menilai pengendalian manajemen dan 
pelaksanaannya. Diharapkan bahwa dengan adanya SPI yang kedudukannya 
secara langsung di bawah Direktur Utaraa tersebut dapat mengurangi 
ketidakefisienan pengelolaan manajeraen, dengan cara melakukan pemeriksaan 
internal, menemukan temuan dan menyusun rekomendasi kepada Direktur Utama.

Dari permasalahan yang sebelumnya telah diungkapkan, penulis mencoba 
untuk melakukan penelitian pada PT. INTI (Persero). Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern pada PT. INTI 
(Persero), untuk mengetahui kepatuhan manajemen terhadap peraturan 
perundang-undangan pada PT. INTI (Persero), dan untuk mengetahui peranan 
Satuan Pengawasan Intern dalam menunjang kepatuhan manajemen terhadap 
peraturan perundang-undangan pada PT. INTI (Persero).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus pada                
PT. INTI (Persero) dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif 
bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 
yang diselidiki untuk memaparkan dan menggali variabel-variabel yang 
berhubungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dikatakan 
bahwa pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern pada PT. INTI (Persero) sudah 
memadai dan adanya kepatuhan manajemen terhadap peraturan Perundang-
Undangan pada PT. INTI (Persero) sebesar. Koefisien determinasinya sebesar 
0.731 dan koefisien determinasinya sebesar 53.344%. Hal ini berarti Satuan 
Pengawasan Intern berperan secara positif dalam menunjang kepatuhan 
manajemen terhadap peraturan perundang-undangan pada PT. INTI (Persero). 
Sedangkan sisanya sebesar 46,56% merupakan kontribusi dari factor-faktor 
lainnya. Berdasarkan pengujian hipotesis, karena nilai thitung lebih besar dari ttabel 

maka Ho ditolak. Artinya, peranan Satuan Pengawas Intern mempunyai pengaruh 
positif terhadap kepatuhan manajemen terhadap peraturan perundang-undangan 
pada PT. INTI (Persero).


