
ABSTRAK 

 
Sosialisasi dan pengembangan era good corporate governance di 

Indonesia dewasa ini lebih ditujukkan kepada perusahaan berbentuk Perseroan 
Terbatas (PT) khususnya terhadap organ direksi. Berbagai ketentuan yang 
mengatur mengenai keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas sudah mulai 
ditetapkan seperti dalam pedoman good corporate governance yang dikeluaran 
oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dan Bursa Efek Jakarta. 
Istilah good corporate governance sendiri dapat diartikan sebagai suatu 
kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
segala kebijakan yang diambil secara transparan, serta dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu yang mewujudkan 
pelaksanaan good corporate governance adalah Komite Audit. Latar belakang 
pembentukan Komite Audit yaitu untuk membantu tugas dan kepentingan Dewan 
Komisaris dan atau Dewan Direksi secara keseluruhan. 

Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada 
pembahasan masalah mengenai peranan Komite Audit dalam pencapaian tujuan 
good corporate governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana peranan Komite Audit dalam pencapaian tujuan good corporate 
governance di perusahaan.   
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif analitik dengan pendekatan melalui studi kasus, yaitu mengumpulkan 
data atau mengolah dan menganalisanya kemudian menarik kesimpulan dan 
memberikan saran-saran.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis 
melihat bahwa Komite Audit berperan dalam pencapaian tujuan good corporate 
governance. Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang 
dilakukan, hipotesis yang semula diajukan yaitu: “Komite Audit yang 
Menjalankan Tugasnya Dalam Perusahaan Berperan Dalam Pencapaian 
Tujuan Good Corporate Governance” dapat diterima. Hal ini ditunjukkan 
berdasarkan hasil dari pertanyaan kepada pihak-pihak yang berhubungan 
permasalahan tersebut dan berdasarkan hasil kuisioner, dimana peranan Komite 
Audit menghasilkan skor 84,80% yang berarti cukup berperan. Sedangkan untuk 
peranan Komite Audit dalam pencapaian tujuan good corporate governance 
diperoleh hasil 71,90% yang berarti cukup berperan. Dan nilai t hitung < t tabel 
yaitu 5,988 > 1,764 berarti Ho ditolak dan Komite Audit yang memadai dapat 
berperan dalam pencapaian tujuan good corporate governance. 
 
 
 
 
 


