
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

Sosialisasi dan pengembangan era good corporate governance di Indonesia 

dewasa ini lebih ditujukan 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. 

Good corporate governance merupakan sistem bagaimana suatu organisasi 

dikelola dan dikendalikan. Sistem governance antara lain mengatur mekanisme 

pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. Corporate governance 

mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen perusahaan 

agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. Penerapan good 

corporate governance mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim 

usaha yang kondusif. 

Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sistem corporate governance 

yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan 

pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali 

investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut 

harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap 

pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.  

Untuk mencapai good governance maka salah satu hal yang harus dipenuhi 

adalah adanya transparasi atau keterbukaan dan pertangungjawaban dalam 

berbagai aktifitas. Kunci utama dibutuhkannya good governance adalah sebagai 

upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme supervise atau 



pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat dan 

mempertegas pertanggungjawaban pimpinan dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan organisasi. 

Banyak perusahaan akhirnya mengelola perusahaan dengan indikasi 

penyimpangan akuntansi. Untuk itu sudah saatnya akuntabilitas Dewan Komisaris 

perlu ditingkatkan dengan membentuk Komite Audit. Komite Audit memiliki 

tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung 

jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. 

Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan 

internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and 

balances, yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan yang 

lebih maksimal kepada nilai Pemegang Saham. Tugas dari Komite Audit pada 

prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi 

pengawasan atas kinerja perusahaan terutama berkaitan dengan review sistem 

pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan 

meningkatkan efektifitas fungsi audit. Tugas Komite Audit juga erat kaitannya 

dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan 

terhadap peraturan yang berlaku. Komite Audit juga berfungsi sebagai jembatan 

penghubung antara Manajemen perusahaan dengan Auditor Eksternal.  

Tujuan penulis memilih PT. Agronesia, karena penulis menilai bahwa PT. 

Agronesia merupakan salah satu BUMD yang sudah menerapkan praktik good 

corporate governance yang dalam hal ini diwajibkan berdasarkan ketetapan 

Menteri BUMN, dan diharuskan untuk membentuk Komite Audit sebagai salah 

satu pencapaian tujuan good corporate governance di BUMN dan BUMD, dan 

penulis menilai layak untuk diteliti. Penulis ingin mengetahui Peranan Komite 

Audit di PT. Agronesia dalam pencapaian tujuan good corporate governance. 

Sehubungan dengan pentingnya good corporate governance seperti telah 

diuraikan di atas, serta bagaimana pentingnya Komite Audit dalam mencapai 

tujuan good corporate governance merupakan hal menarik untuk dibahas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 



mengenai Komite Audit dengan judul: ”Peranan Komite Audit Dalam 

Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance.” 

 

1.2    Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis merumuskan lebih 

lanjut tentang masalah yang akan diidentifikasi, yaitu:  

1. Apakah Komite Audit pada perusahaan BUMD sudah memadai? 

2. Apakah pencapaian tujuan Good Corporate Governance pada perusahaan 

BUMD sudah memadai? 

3. Bagaimana Peranan Komite Audit dalam pencapaian tujuan Good 

Corporate Governance di perusahaan? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh jawaban 

atas masalah-masalah yang telah diidentifikasi, yaitu: 

1. Untuk mengetahui kememadaian Komite Audit pada perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kememadaian pencapaian tujuan Good Corporate 

Governance pada perusahaan. 

3. Untuk mengetahui Peranan Komite Audit dalam pencapaian tujuan Good 

Corporate Governance di perusahaan. 

 

1.4    Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi: 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam  

memperluas wawasan manajemen akan perlunya sistem corporate 

governance dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan 

yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. 

 

 



2. Peneliti selanjutnya 

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi untuk 

peneliti selanjutnya dan meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor lain yang 

dapat berperan dalam pencapaian tujuan good corporate governance. 

3. Penulis 

Memberi tambahan pengetahuan mengenai sistem corporate governance  

yang baik dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

1.5    Kerangka Pemikiran dan Pengujian Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Lingkungan pengendalian (control environment) dari suatu organisasi secara 

signifikan dipengaruhi oleh efektivitas Board of Commisioners (Dewan Komisaris 

dan Direksi dan atau Komite Audit (Audit Committee). Board of Commisioners 

dan Komite Audit umumnya bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi suatu 

entitas. Mereka bertanggung jawab untuk memonitor operasi dan kemajuan 

entitas, mengotorisasi aktivitas tertentu, memberikan nasihat kepada manajemen, 

dan mengawasi pengendalian internal serta pelaporan keuangan. 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2003;4), Komite Audit didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Komite yang di bentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang 
anggotanya di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan 
Tercatat untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat melakukan 
pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi 
Direksi dalam pengelolaan perusahaan tersebut.” 

 

Faktor-faktor yang memperani efektivitas Board of Commisioners dan 

Komite Audit suatu entitas mencakup independensi dari manajemen, pengalaman 

dan kualitas anggotanya, tingkat keterlibatan mereka terhadap aktivitas, ketepatan 

tindakan mereka, tingkat kualitas pertanyaan yang muncul dan terus 



dipertanyakan kepada manajemen, serta interaksi mereka dengan Auditor Internal 

dan Eksternal. 

Komite Audit terdiri atas independent directors yang bukan pejabat atau 

karyawan dari organisasi, dan tidak mempunyai hubungan lain yang dapat 

mengganggu independensi. Komite Audit dalam setiap entitas memiliki tanggung 

jawab yang berbeda-beda, namun dalam beberapa kasus mereka menelaah laporan 

keuangan serta hasil dari audit internal dan audit eksternal, menelaah pemilihan 

kebijakan akuntansi oleh manajemen, menelaah rekomendasi Auditor Internal dan 

Eksternal sehubungan dengan pengendalian internal, dan mengkomunikasikan 

hal-hal yang berhubungan dengan audit dan keuangan kepada Board of 

Commisioners. Komite Audit dan Board of Commisioners memainkan peranan 

penting dalam mengawasi kebijakan dan praktik pelaporan keuangan serta 

akuntansi entitas.  

Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Keputusan Nomor KEP-

103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN pasal 3 

menjelaskan tugas dari Komite Audit, antara lain: 

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan 

Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal sehingga dapat di cegah 

pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. 

2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian 

manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. 

3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan 

terhadap informasi yang telah dikeluarkan. 

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 

 

Peranan yang dimiliki Komite Audit terhadap laporan keuangan sangat 

ditunjang oleh sifatnya yang independen dengan adanya pengawasan dari Dewan 

Komisaris sehingga memberikan gerak yang lebih luas bagi Komite Audit untuk 

melakukan penelaahan dan pemeriksaaan terhadap laporan keuangan yang pada 



akhirnya membuat Komite Audit lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga memungkinkan Komite Audit secara efektif 

mengawasi mutu dari laporan keuangan organisasi dan berfungsi sebagai 

pencegah terhadap penyimpangan pengendalian oleh manajemen dan kecurangan 

manajemen.  

Disamping itu Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI) juga 

menjelaskan, bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan 

nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Secara lebih 

rinci, terminologi corporate governance dapat dipergunakan untuk menjelaskan 

peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus 

(pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.  

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/M-

MBU/2002, prinsip-prinsip good corporate governance mencakup: 

1. Transparasi,  

 Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, 

 Yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan peranan atau tekanan dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi 

yang sehat. 

3. Akuntabilitas, 

 Yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertangungjawaban, 

 Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

 

 



5. Kewajaran, 

 Yaitu suatu kesetaraan di mana dipenuhinya seluruh hak-hak pemegang 

saham sesuai dengan perjanjian dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.   

 

Good corporate governance mempunyai tujuan utama yang dapat dipakai 

sebagai tolak ukur pelaksanaan good corporate governance, yaitu sebagai berikut: 

a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham; 

b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang 

saham; 

c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham; 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Direksi atau Board of 

Commisioners dan manajemen perusahaan; 

e. Meningkatkan mutu hubungan Board of Commisioners  dengan manajemen 

senior perusahaan. 

 

1.5.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta teori yang melandasinya, 

penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Jika Komite Audit menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan 

berperan dalam pencapaian tujuan Good Corporate Governance”.  

 

1.6   Metodologi Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan 

menggunakan metode penilitian deskriptif analitik dengan pendekatan melalui 

studi kasus, yaitu mengumpulkan data atau mengolah dan menganalisanya 

kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Sedangkan untuk 

mengumpulkan data penyusunan penggunaan teknik sebagai berikut: 

 

 

 



1.     Penelitian Lapangan (Field Research) 

  a.  Observasi  

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti ke objek 

penelitian dengan jalan mengamati objek penelitian tersebut guna 

kelengkapan data dan mendapat gambaran mengenai perusahaan sehingga 

diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

 b.  Wawancara 

Yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan 

langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat 

memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan. 

 c.  Kuesioner  

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menyebarkan suatu daftar 

pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap tentang objek yang diteliti 

pada responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang 

merupakan dasar-dasar teori guna mendukung data primer yang 

dikumpulkan pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data teoritis 

mengenai efektivitas rekomendasi internal audit berikut peranannya 

terhadap tingkat produktivitas sumber daya manusia. Penelitian kepustakaan 

ini dilakukan untuk mencari sebanyak mungkin dasar-dasar teori yang 

dibutuhkan dalam menunjang data penelitian. 

 

1.7    Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Untuk memperoleh data primer dalam penyusunan skripsi ini penulis 

melakukan penelitian pada PT. Agronesia yang berlokasi di Jln. Aceh No. 30 

Bandung, yang dimulai pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Mei 2009. 


