
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keruntuhan ekonomi yang melanda bangsa saat sekarang ini tidak bisa lepas 

dari adanya praktek bisnis yang kurang adil dalam masyarakat. Para pelaku bisnis 

umumnya hanya mengejar keuntungan perusahaan saja tanpa memperhatikan 

ketentuan yang benar dalam berbisnis yang memberikan keseimbangan yang pasti 

antara keuntungan perusahaan yang diperoleh dengan kelancaran usahanya dan 

kesejahteraan seluruh karyawan maupun pemegang saham sendiri. Perusahaan seperi 

ini terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pengawasan yang 

ada pada perusahaan tersebut sehingga terjadi kepincangan dan akan menimbulkan 

ketidak seimbangan yang  tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada. 

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis 

yang sehat, yaitu; transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan responsbilitas. Keempat 

prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip terwujudnya suatu good corporate 

governance.  

Good corporate governance adalah sebuah sistem guna mengendalikan dan 

mengarahkan perusahaan meliputi semua jaringan hubungan formal dan informal, 

sektor korporasi serta konsekuensinya bagi masyarakat umum. Kalangan bisnis 

umumnya menafsirkan good corporate governance sebatas bagimana perusahaan 

meningkatkan laba, menempatkan manajer dan karyawan, serta mencapai target 

usaha, bahkan lebih sempit lagi sebagai masalah pembagian kekuasaan. Sementara 

para pejabat dan wakil rakyat pada umumnya menafsirkan good corporate 

governance sebagai suatu hal yang harus dimiliki perusahaan agar bermanfaat bagi 

pemerintah atau lingkungan sosialnya. Namun secara umum good corporate 

governance adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan serta 

mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 
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(stakeholder) seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, 

pemerintah, dan masyarakat luas.  

Good corporate governance memiliki 4 dasar pemikiran; 

1. Keadilan (fairness) 

Adanya kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal serta sistem hukum dan 

penegasan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak pemegang saham, 

terutama pemegang saham minoritas. 

2. Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif berdasarkan pada 

keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, komisaris, dan 

auditor sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik pada suatu 

perusahan. Termasuk di dalamnya pembatasan kekuasaan antara manajer 

perusahaan yang bertanggungjawab pada  kegiatan operasional sehari-hari 

dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh dewan komisaris. 

3. Transparansi (transparency) 

Mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dapat 

diperbandingkan, terutama yang  menyangkut masalah keuangan, pengelolaan 

perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. 

4. Tanggungjawab sosial (social responsbility) 

Tanggungjawab sosial menuntut perusahaan sebagai entitas bisnis untuk 

menjalankan usahanya secara professional dan penuh etika agar dapat 

memperhatikan keadaan lingkungan sekitar perusahaan supaya tetap menjaga 

eksistensi perusahaan. 

Isu good corporate governance saat ini begitu mencuat kepermukaan. 

Diharapkan hal ini akan mendorong para pengusaha lebih baik pengelolaannya 

sehingga akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi perusahaannya. Keuntungan 

ini antara lain mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan akan peraturan 

yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, 

membantu parusahaan dalam upaya go public, meningkatkan kepercayaan para 

pemegang saham serta mengungkapkan akuntabilitas sosial secara jelas. 
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Di Indonesia ide pelaksanaan good corporate governance merupakan pangkal 

tolak bagi perubahan budaya kerja, baik sektor privat maupun publik. Indonesia 

merupakan negara ke-4 yang mencoba mewujudkan good corporate governance 

setelah Malaysia, Hongkong, dan Korea Selatan.  

Terdapat 2 hal mendasar perlunya perwujudan good corporate governance  di 

Indonesia. Pertama tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif menjelang abad 21, 

serta era perdagangan bebas. Kedua adanya tuntutan secara umum dari lembaga 

donor agar perusahaan-perusahaan di Indonesia mewujudkan good corporate 

governance. 

Akuntan memegang peranan penting terhadap terlaksananya good corporate 

governance di perusahaan, terutama departemen (bagian) yang ditugasi sebagai 

akuntan internal (akuntan manjemen). Akuntan dituntut untuk mempunyai wawasan 

yang luas terhadap perusahaan yang bersangkutan, karena akuntan akan dan harus 

terlibat dalam bebarapa hal, antara lain membuat desain sistem pengendalain 

manajemen serta melaporkannya ke komite audit. 

 Walaupun good corporate governance mempunyai banyak keuntungan, 

namun masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak mengindahkan good 

corporate governance tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan 

yang berguguran selama periode puncak krisis moneter. UU RI No. 1 tahun 1995 

tentang perseroan terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi 

perundang-undangan yang ada mengenai good corporate governance di Indonesia 

sehingga semua perusahaan di Indonesia harus tahu, mempelajari dan 

melaksanakannya. 

Secara umum masih banyak beberapa perusahaan atau korporasi di Indonesia 

yang belum mewujudkan good corporate governance. Dari sekian banyak korporasi, 

hanya perusahaan milik pemerintah  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

dinilai lebih siap mewujudkan good corporate governance. BUMN telah berhasil 

melakukan penerapan good corporate governance sejak tahun 1995 dan itu 

menjadikannya fleksibel dalam pengelolaannya. Sementara itu perusahaan swasta di 

Indonesia cenderung kental nepotisme, karena kebanyakan perusahaan swasta di 

Indonesia berasal dari perusahaan keluarga yang kemudian tambah menjadi besar 

 5



(konglomerasi), akibatnya apapun keputusan yang diambil terserah saja pada  

pemiliknya. 

Banyak perusahaan swasta di Indonesia, di mana direksi tidak bisa bersikap 

independen. Hal ini terjadi karena mereka dipilih berdasarkan keinginan dan selera 

pemegang saham yaitu keluarga pemilik. Lain halnya dengan BUMN yang direksinya 

ditunjuk berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Dilihat dari struktur 

organisasinya, memang BUMN merupakan sebuah bentuk organisasi semi swasta 

yang di dalamnya penuh dengan unsur prosedur, tata cara, dan birokrasi sehingga 

semua tertib dan teratur, termasuk fungsi pengawasannya. Namun kita belum 

mengetahui sebenarnya bagaimana  audit internal  perusahaan tersebut menyikapinya 

dalam mewujudkan good corporate govenanace, sebab selama ini hanya peran dari 

para pejabat yang terdapat didalam  top management saja yang selalu dibahas dan 

didiskusikan di dalam seminar-seminar serta tulisan yang terdapat di dalam buku-

buku tentang good corporate governance dan bukan melihat bagaimana peran audit 

internalnya. Bila ternyata audit internal berperan dalam terwujudnya good corporate 

governance berarti ada dukungan dari dalam BUMN itu sendiri untuk dapat 

mewujudkan good corporate governance, namun bilamana tidak maka hasilnya akan 

sebaliknya dan good corporate governance semakin jauh dari harapan. Berdasarkan 

hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peranan 

Audit Internal Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good Corporate Governance”. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah audit internal telah dilaksanakan dengan efektif. 

2. Apakah pelaksanaan good corporate governance telah dijalankan dengan 

efektif. 

3. Bagaimana peran audit internal dalam menunjang efektivitas pelaksanaan 

good corporate governance. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan peranan audit internal terhadap perwujudan good corporate 

governance yang digunakan oleh penulis sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai 

persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jurusan akuntansi Universitas 

Widyatama. 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah audit internal di dalam perusahaan telah 

dilaksanakan dengan efektif. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan good corporate governance di dalam 

perusahaan telah berjalan dengan efektif. 

3. Untuk mengetahui apakah audit internal berperan dalam menunjang 

efektivitas pelaksanaan good corporate governance di dalam perusahaan. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Adapun 

kegunaan yang diharapkan adalah sebagi berikut : 

1.4.1 Kegunaan Praktis  

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang guna memperoleh 

gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama 

serta untuk mengetahui secara khusus peranan audit internal terhadap 

efektivitas pelaksanaan good corporate governance. 

2. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai peranan audit internal dan masukan dalam membantu penerapan 

good corporate governance di perusahaannya agar dapat menjadi lebih baik 

lagi dari pada sebelumnya. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian lain dengan 

topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini dan membantu 

pemahaman mengenai good corporate governance. 

1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang akuntansi dalam hal peranan audit internal terhadap 

efektivitas pelaksanaan good corporate governance. 

 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Good corporate governance diartikan secara sempit sebagai sistem 

pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham. Secara luas diartikan sebagai 

semua jaringan hubungan formal dan informal sektor korporasi dan konsekuensinya 

bagi masyarakat umum. 

Corporate governance merupakan sistem yang mengatur hak dan kewajiban 

dari pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan.  

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) (Juli 2000) mendefinisikan good corporate governance sebagai berikut : 

“Good corporate governance adalah suatu sistem bagaimana suatu 

perusahaan dijalankan dan diawasi”.  

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:3) 

pengertian corporate governance adalah : 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 
saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan 
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate 
governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua 
pihak pemegang kepentingan”. 
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Struktur corporate governance menjelaskan pembagian hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang terlibat dalam perusahaan, serta mengeluarkan peraturan 

dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan. 

Untuk dapat melaksanakan good corporate governance harus dipenuhi 

prinsip-prinsip dasarnya. Acuan bagi penerapan good corporate governance di 

Indonesia, ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 

Indonesia (KNKCGI) yang juga sejalan dengan hasil pengkajian OECD.  

Terdapat 4 prinsip yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya good 

corporate governance, yaitu : 

1. Keadilan (fairness) 

Adanya kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal serta sistem hukum dan 

penegasan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak pemegang saham, 

terutama pemegang saham minoritas. 

2. Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif berdasarkan pada 

keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, komisaris, dan 

auditor sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik pada suatu 

perusahan. Termasuk di dalamnya pembatasan kekuasaan antara manajer 

perusahaan yang bertanggungjawab dengan kegiatan operasional sehari-hari 

dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh dewa komisaris. 

3. Transparansi (transparency) 

Mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dapat 

diperbandingkan, terutama untuk menyangkut masalah keuangan, pengelolaan 

perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. 

4. Tanggungjawab sosial (social responsibility) 

Perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk selalu memperhatikan keadaan 

lingkungan sekitar perusahaan guna menjaga eksistensi perusahaan di mata 

masyarakat luas.  
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Penerapan good corporate governance dapat memberikan beberapa 

keuntungan bagi perusahaan, antara lain: 

1. Mengurangi risiko, 

2. Membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, 

3. Meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, 

4. Membantu perusahaan dalam upaya go public, 

5. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, dan  

6. Akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara jelas. 

 Dengan good corporate governance diharapkan perusahaan dan pemerintah 

dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang. 

Perwujudan good corporate governance yang efektif menciptakan sistem 

yang dapat menjaga keseimbangan pengendalian di dalam perusahaan sehingga 

ditekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan 

wewenang masing-masing organisasi perusahaan. 

Dalam hal ini perwujudan good corporate governance juga sangat 

membutuhkan peran dari seorang akuntan manajemen di dalam perusahaan itu 

sendiri. Akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan melibatkan pekerjaan sebagai 

berikut : 

1. Pengawas (Controller) yaitu pejabat tinggi sebuah perusahaan dengan tugas 

utama mengawasi semua kegiatan. 

2. Bendahara (Treasurer) yaitu yang memutuskan bagaimana cara laporan harus 

dibuat dan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut kepada 

pengambil keputusan. 

3. Akuntan biaya yaitu yang menyeleksi, mengolah, dan melaporkan informasi 

mengenai pembiayaan produk. 

4. Spesialisasi pajak yaitu bertanggung jawab membuat SPT dan memberi saran 

kepada manajemen tentang konsekuensi pajak dari berbagai tindakan yang 

dipertimbangkan manjemen. 

5. Analisis sistem informasi yaitu yang merancang sistem informasi akuntansi 

secara komputerisasi. 
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Pada dasarnya proses audit internal ditujukan untuk dapat mengetahui apakah 

seluruh aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan tersebut telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ada di dalam perusahaan (establish 

criteria). 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa good corporate governance 

memiliki 4 prinsip dasar, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan 

tanggungjawab sosial. Agar suatu perusahaan dapat menerapkan prinsip good 

corporate governance dengan baik maka diperlukan suatu departemen/bagian yang 

dapat menunjang di dalam mewujudkan good corporate governance tersebut, yaitu 

departemen/bagian audit internal. Jika seluruh aktivitas di dalam perusahaan dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut telah menerapkan good corporate governance dengan baik, 

sehingga dapat menimbulkan persepsi yang positif baik untuk pemerintah maupun 

masyarakat luas. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengemukakan suatu 

hipotesis sebagai berikut : “Apabila Audit Internal Dapat Dijalankan Secara 

Efektif Maka Akan Berperan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good 

Corporate Governance”. 

 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu 

metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, menyajikan, dan menganalisisnya, sehinga dapat memberikan gambaran 

yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat disimpulkan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada 

perusahaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi dan 

wawancara. 
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2. Penelitian Kepustakaan (library reseach) 

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan 

untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan. 

 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian akan dilakukan di kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) yang 

berlokasi di jalan Cilaki No. 73 Bandung 40115. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2007 sampai dengan selesai.  
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