
ABSTRAK 
Peranan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good 

Corporate Governance 
Good corporate governance merupakan suatu konsep yang penting mengenai 

bagaimana tata pengelolaan aktivitas operasional perusahaan sehingga tujuan 
perusahaan dapat tercapai. Good corporate governance secara tidak langsung dapat 
dikatakan sebagai suatu struktur karena berperan penting dalam mengatur hubungan 
antara Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Selain 
itu GCG merupakan suatu sistem yang menjadi dasar mekanisme pengecekan dan 
perimbangan wewenang atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi 
peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan asset perusahaan. Audit 
internal yang efektif diperlukan untuk menunjang pelaksanaan GCG agar dapat 
membantu perusahaan mengkoordinasi aktivitas perusahaan, menilai risiko, membuat 
sistem pengendalian internal yang tepat, penggunaan sumber daya yang efisien, dan 
pencapaian tujuan perusahaan. 

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pusat PT. POS Indonesia yaitu 
suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman yang terletak di jalan 
Cilaki No. 73 Bandung 40115. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah 
metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti berdasarkan data primer yang 
diperoleh melalui wawancara serta mengajukan pertanyaan tertutup kepada para 
pejabat yang terkait, dan data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari 
literratur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui peranan dan pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas 
pelaksanaan good corporate governance. 

Hipotesis yang penulis buat dalam penelitian ini adalah “Apabila audit 
internal dapat dijalankan secara efektif maka akan berperan terhadap efektivitas 
pelaksanan good corporate governance pada PT. POS Indonesia”. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan melakukan analisis deskripsi dan analisis statistik dengan 
tiga variabel yaitu: efektivitas pelaksanaan audit internal, efektivitas pelaksanaan 
good corporate governance, dan peranan audit internal terhadap efektivitas 
pelaksanaan good corporate governanace. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis statistik 
terhadap ke tiga varibel tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa audit internal 
pada PT. POS Indonesia cukup berperan terhadap efektivitas pelaksanaan good 
corporate governance. Pernyataan ini didukung dari hasil perhitungan statistik pada 
tiga variabel yang telah ditentukan yang menunjukkan hasil perhitungan sebagai 
berikut: variabel efektivitas pelaksanaan audit internal memperoleh hasil sebesar 
78,75% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal di PT. POS Indonesia 
sangat efektif, variabel efektivitas pelaksanaan good corporate governance 
memperoleh hasil sebesar 76,53% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan good 
corporate governance di PT. POS Indonesia sangat efektif, dan variabel peranan 
audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan good corporate governance 
memperoleh hasil 57% yang menunjukkan bahwa audit internal cukup berperan 
terhadap efektivitas pelaksanaan good corporate governance. Sehingga dengan 
demikian hipotesis yang penulis kemukakan diterima. 
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