
 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Peranan 

Menurut Komarudin di dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedia 

Manajemen” (1994;768),  peranan (role) memiliki beberapa definisi yaitu: 

1. Bagian dari tugas utama yang dilakukan seseorang dalam manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

apa adanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Berdasarkan kutipan di atas maka peranan (role) dapat diartikan sebagai 

fungsi dari seseorang atau pentingnya seseorang terhadap sesuatu hal. 

 

     

2.2 Audit Internal 

Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah menjawab, bahwa keberadaan 

atau alasan diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit ditujukan untuk 

memperbaiki kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk sebuah perusahaan, divisi, 

departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, sistem 

atau proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, maka 

berarti menunjang ke arah perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem 

pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Tanpa fungsi audit internal, dewan 

direksi dan pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal yang bebas 

mengenai kinerja organisasi. 
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2.2.1 Pengertian Audit 

Menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya yang berjudul “Auditing An 

Integrated Approach” (2000;7), mengemukakan pengertian audit adalah: 

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to 
determine and report on the degree of correspondence between the 
information and establish criteria. Auditing should be done by a competent 
independent person.” 
 

”artinya bahwa auditing merupakan suatu proses perhimpunan dan pengevaluasian 

bukti-bukti mengenai informasi untuk meneliti dan melaporkan tingkat hubungan 

antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh 

orang yang independen dan kompeten.” 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau 

informasi. 

2) Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan informasi atau keterangan 

yang digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian suatu 

informasi. 

3) Adanya kesesuaian tingkat informasi dengan kriteria tertentu. 

4) Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam 

memahami kriteria yang digunakan. Seorang auditor harus kompeten dan 

independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya. 

5) Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan. 

Menurut Syahrul dan Mizar dalam bukunya yang berjudul “Kamus 

Akuntansi” (2000;34), menjelaskan audit sebagai berikut: 

“Pemeriksaan Profesional dan verifikasi dari dokumen akuntansi dan 
data pendukung suatu perusahaan dengan tujuan agar dapat 
memberikan pendapat tentang kewajaran, konsistensi, dan kesesuaian 
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Pemeriksaan bisa 
dibedakan atas: 

1. Pemeriksaan keuangan (financial audit). Pengujian catatan 
akuntansi klien oleh seorang akuntan publik terdaftar untuk 
merumuskan pendapat atau opini pemeriksaan. Pemeriksa harus 
mengikuti prosedur-prosedur pemeriksaan yang diterima secara 
umum. Dokumen-dokumen sumber diuji untuk membuktikan 
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keabsahan setiap transaksi. Diperlukan penilaian yang berhati-
hati dari kontrol internal. 

2. Pemeriksaan internal (internal audit). Penyelidikan prosedur-
prosedur dan operasi-operasi suatu perusahaan oleh pemeriksa 
internal untuk memastikan bahwa prosedur dan operasi tersebut 
telah disesuaikan dengan kebijakan perseroan. 

3. Pemeriksaan manajemen (management audit). Penilaian tentang 
efisiensi perusahaan. 

4. Pemeriksaan pemenuhan/sukarela (compliance audit). Kepastian 
tentang kepatuhan perusahaan aturan-aturan dan regulasi 
tertentu.” 

 

 

2.2.2 Pengertian Audit Internal 

Pada saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai 

dengan tuntutan dunia usaha dan perekonomian, yang menuntut suatu perusahaan 

untuk menjalankan operasinya secara profesional yang berarti pemanfaatan sumber 

daya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan akan 

fungsi audit internal muncul seiring dengan perkembangan tersebut. 

Menurut Mulyadi yang dikutip dari bukunya yang berjudul “Auditing”  

(2002;29), definisi audit internal adalah: 

“Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang 
tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik 
atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan 
efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organsasi, serta menentukan 
keandalan informasi.” 

 
Menurut Tugiman yang dikutip dari bukunya yang berjudul “Standar 

Profesi Audit Internal” (2004;9), mendefinisikan audit internal sebagai berikut: 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 
independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai 
tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal 
membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu 
pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses 
governance.” 
 
 

 15



Dari definisi tersebut dapat diambil lima konsep pokok, yaitu independent dan 

objectivity, assurance dan consulting activities, adding value, organizational 

objectives, dan a systematical disciplined approach. Lima konsep tersebut 

berimplikasi pada peran profesi audit internal di masa mendatang termasuk 

Indonesia. 

Perbandingan audit internal lama dengan yang baru yang dikutip oleh 

Tugiman dari bukunya yang berjudul “Pengenalan Audit Internal” (2004;13), 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

Lama Baru 1999 

1. Fungsi penilaian independen yang 

dibentuk dalam suatu organisasi. 

1.  Suatu aktivitas independen  objektif. 

2.   Fungsi penilaian. 2. Aktivitas pemberian jaminan keyakinan 

dan konsultasi. 

3. Mengakaji dan mengevaluasi aktivitas 

organisasi sebagai bentuk jasa yang 

diberikan bagi organisasi. 

3.   Dirancang untuk memberikan suatu 

nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi perusahaan. 

4. Membantu agar para anggota 

organisasi dapat menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif. 

4.  Membantu organisasi dalam usaha 

mencapai tujuannya. 

5. Memberi hasil analisis, penilaian, 

rekomendasi, konseling, dan 

informasi yang berkaitan dengan 

aktivitas yang dikaji dan menciptakan 

pengendalian efektif dengan biaya 

yang wajar. 

5. Memberikan suatu pendekatan disiplin 

yang sistematis untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan keefektifan 

manajemen resiko, pengendalian dan 

proses pengaturan, dan pengelolaan 

organisasi. 

 

Dari tabel tersebut dapat diartikan bahwa auditor internal sekarang ini mempunyai 

pandangan lebih luas serta pemahaman terhadap berbagai proses manajerial dan 

berkaitan dengan manusia yang mendasari fungsi audit internal. Selain itu audit 

internal harus bertindak profesional dalam segala hal agar tidak dipandang sebagai 
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“seorang pemangsa” yang tidak diduga tingkah laku dan tabiatnya. Sifat inilah yang 

harus dirombak agar auditor internal dapat memberikan nilai tambah menghadapi 

berbagai risiko organisasi, keterbukaan, dan globalisasi. 

Dalam perkembangannya, audit internal merupakan pengendalian manajemen 

serta pendukung utama untuk tercapainya tujuan pengendalian internal. Selain 

melaksanakan kegiatannya audit internal harus bersifat objektif dan kedudukannya 

dalam perusahaan harus bersifat independen. 

 

 

2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal sebenarnya sudah tersirat dalam definisi audit internal 

itu sendiri yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan 

tanggungjawab secara efektif, dengan jalan memberikan analisis, penilaian, 

rekomendasi, saran, dan keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksanya. 

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IAA 1994, yang dikutip oleh 

Tugiman dalam bukunya yang berjudul “Qualified Internal Auditor” (2002;14), 

dikemukakan sebagi berikut: 

“The objectives of internal auditing is assist member of organization in the 
effective discharge of responsibilities.To this end, internal auditing 
furnishes them with analysis, appraisal, recommendations, counsels, and 
information concerning the activities reviewed. The audit objective included 
promoting effective control at reasonable cost.” 
 
Dengan kata lain tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar 

kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang bersangkutan  

namun tujuan utama adanya audit internal dalam organisasi adalah membantu agar 

para anggota organisasi dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, 

sehingga setiap anggota organisasi dapat saling bekerja sama satu sama lain, tujuan 

organisasi dapat tercapai dengan mudah, dan audit internal dapat menilai dan 

menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan perubahan 

lingkungan yang sangat cepat sehingga pengendalian internal tersebut dapat berjalan 

efektif dengan biaya yang wajar.    

 17



Mulyadi di dalam bukunya yang berjudul “Auditing” (2002;104), 

mengemukakan tujuan audit internal adalah sebagai berikut: 

“Membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung 
jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, 
dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka.” 
 
Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu kiranya memperhatikan aktivitas-

aktivitas audit internal. Terdapat 3 (tiga) aktivitas utama auditor internal yaitu: 

1. Compliance 

Audit internal merupakan suatu audit ketaatan yang berfungsi untuk 

menentukan dan mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan dan seluruh 

karyawan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan, selain itu audit ini juga digunakan 

untuk menentukan aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterima secara umum dan pertauran-peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan prosedur dan pengawasan yang 

baikpun tidak akan ada gunanya  apabila pelaksanaanya tidak dilaksanakan 

dengan baik. 

2. Verification 

Unsur audit internal lainnya adalah verifikasi. Pelaksanaan verifikasi yang 

dilakukan oleh audit internal lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan 

audit yang dilaksanakan oleh audit eksternal. Ini disebabkan audit internal 

lebih memahami seluk beluk aktivitas perusahaan dan mempunyai 

pengetahuan khusus mengenai perusahaan tersebut. Selain itu verifikasi yang 

dilakukan oleh auditor internal secara detail tidak praktis dan tidak ekonomis 

dan biasanya pimpinan perusahaan menghendaki dilakukan verifikasi secara 

kontinyu agar dapat dilakukan tindakan yang segera. Verifikasi ini dilakukan 

oleh auditor internal terhadap dokumen-dokumen, catatan-catatan akuntansi 

dan laporan-laporan, baik yang menyangkut aktiva, kewajiban, modal ataupun 

hasil operasi perusahaan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran 

informasi yang tercermin dalam laporan tersebut. 
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3. Evaluaiton 

Setelah melakukan verifikasi, tahap selanjutnya adalah melaksanakan 

evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kelemahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam pengendalian internal yang ada. Dalam 

melaksanakan evaluasi, audit internal memerlukan penilaian yang lebih 

matang dan cermat untuk dapat menentukan keefektifan pengendalian internal 

yang diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan. 

Pimpinan akan menerima laporan dari hasil compliance, verification, dan 

evaluation tersebut. Jika terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah ditetapkan, 

pimpinan diberitahu dan diberi penjelasan mengenai penyebab terjadinya, dan juga 

diberikan rekomendasi atas solusi-solusinya. 

Dengan demikian jelas audit internal juga hanya bertanggungjawab sebatas 

penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas dari 

manajemen. 

Ruang lingkup fungsi audit internal menurut Tugiman yang diperoleh dari 

bukunya yang berjudul “Standar Profesional Audit Internal” (1997;47), adalah 

sebagai berikut: 

“Ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan internal, sebagaimana 
ditetapkan dalam standar ini, meliputi pemeriksaan apa saja yang harus 
dilaksanakan. Walaupun demikian, dimungkinkan pula diberi pedoman 
umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkup pekerjaan dan 
kegiatan yang akan diperiksa. Ruang lingkup fungsi audit internal 
meliputi: 

1. Keandalan informasi. Pemeriksaan internal harus meninjau 
keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial 
dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang 
dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 
mengklasifikasi, dan melaporkan informasi. 

2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan 
perundang-undangan. Pemeriksaan internal harus meninjau 
sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya 
dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan 
perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki, akibat yang 
penting terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan 
serta harus menentukan terhadap berbagai pekerjaan atau 
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operasi dan laporan, serta harus menentukan apakah organisasi 
telah memenuhi atau melaksanakan hal-hal tersebut. 

3. Perlindungan terhadap harta. Pemeriksaan internal harus 
meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk 
melindungi harta dan apabila dipandang perlu, memverifikasi 
keberadaan dari suatu harta atau aktiva. 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. 
Pemeriksaan internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi 
penggunaan sumber daya yang ada. 

5. Pencapaian tujuan. Pemeriksaan internal haruslah menilai 
pekerjaan, operasi, atau program untuk menilai apakah hasil 
yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi, atau program 
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.” 

 
Definisi di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor internal luas 

dan fleksibel, sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat diketahui 

bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau 

memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir, atau mengevaluasi 

pengendalian dan atau operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan 

merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Seluruh hal tersebut 

dilakukan dengan posisi independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat 

meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakuratan catatan 

akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga 

pemberian konsultasi internal. 

 

 

2.2.4 Tanggungjawab Auditor Internal 

Adapun tanggungjawab auditor intenal menurut Komite Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) dalam “Standar Profesi Akuntan Publik” (1994;332), adalah 

sebagai berikut: 

“Auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan data analisis 
dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi informasi lain 
kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain 
yang setara wewenang dan tanggungjawabnya. Untuk memenuhi 
tanggungjawabnya tersebut auditor internal mempertahankan 
objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya dan 

 20



tanggungjawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja 
pengendalian satuan usaha.” 
 
Tanggungjawab auditor internal menurut Sawyer dalam bukunya yang 

berjudul “Audit Internal” (2005;207), adalah sebagai berikut: 

“Auditor internal harus bertanggungjawab untuk merencanakan 
penugasan audit. Perencanaan harus didokumentasikan dan harus 
mencangkup: 

1. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. 
2. Perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit. 
3. Penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit. 
4. Komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan 

dilakukan. 
5. Pelaksanaan, jika layak, survey lapangan untuk mengenal lebih dekat 

aktivitas dan kontrol yang akan diaudit, untuk mengidentifikasi hal-hal 
yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentar 
dan saran dari klien. 

6. Penulisan program audit. 
7. Penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan 

dikomunikasikan. 
8. Perolehan pengesahan rencana kerja audit.” 

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa tanggungjawab auditor internal 

sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dari manajemen organisasi 

yang bersangkutan. Dalam menjalankan tanggungjawabnya auditor internal terbagi 

menjadi bagian-bagian, yang setiap bagian memiliki tanggungjawab yang berbeda, 

seperti halnya tanggungjawab direktur audit internal berbeda dengan tanggungjawab 

staf auditor. Cukup luasnya tanggungjawab audit internal memerlukan suatu konsep 

yang dapat diterapkan oleh bagian audit internal ataupun dengan auditee agar 

memperoleh kemudahan dalam menjalankan tanggungjawabnya. Konsep tersebut 

dapat berupa konsep kemitraan, kemitraan dengan pihak manajemen akan 

memperkuat kebebasan pengawas internal dalam mengemukakan pendapat dan akan 

meningkatkan efektivitas pengawasan internal  secara keseluruhan.    
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2.2.5 Independensi dan Objektivitas Audit Internal 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, auditor internal tidak 

bertanggungjawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Bagian ini harus 

mempunyai wewenang dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam perusahaan. 

Dalam melaksanakan kegiatannya audit internal dapat bertindak seobjektif dan 

seefisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya auditor internal mempunyai wewenang 

langsung atas setiap bagian yang akan diaudit sehingga dapat mempertahankan 

independensinya dalam organisasi. 

Dengan adanya independensi dan objektifitas yang dimiliki audit internal, 

diharapakan audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan hasil audit akan 

objektif. 

Menurut Tugiman yang dikutip dari bukunya yang berjudul “Standar 

Profesi Audit Internal” (2004;15), independensi itu adalah: 

“Fungsi auditor internal harus ditempatkan pada posisi yang 
memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. 
Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses 
komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas 
Organisasi.” 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa audit internal dikatakan 

independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Dengan 

kebebasannya, memungkinkan auditor internal untuk melaksanakan tugasnya dengan 

tidak berpihak.   

Menurut Tugiman yang diambil dari bukunya yang berjudul “Standar 

Profesional Audit Internal” (1997;16), independensi menyangkut 2 (dua) aspek 

yaitu : 

1. Status organisasi 
Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan 
untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang 
diberikan. Auditor internal harus mempunyai dukungan dari 
manajemen senior dan dewan direksi, sehingga mereka akan 
mendapatkan kerja sama dari pihak yang akan diperiksa dan dapat 
menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan 
pihak lain. 
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2. Objektivitas 
Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan 
pemeriksaan secara objektif. 
a) Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh 

pemeriksa internal dalam melaksanakan pemeriksaan. 
b) Sikap objektif akan memungkikan para auditor internal melakukan 

pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh-
sungguh yakin atas hasil pekerjannya dan tidak akan membuat 
penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau 
diragukan. 

c) Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang 
bila pemeriksa mengajukan suatu standar pengawasan bagi sistem-
sistem atau meninjau prosedur sebelum hal-hal tersebut diterapkan. 

 
Berdasarkan kutipan dari Tugiman dari bukunya yang berjudul “Standar 

Profesi Audit Internal” (2004;15), menjelaskan objektifitas sebagai berikut; 

“Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak 

memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan (conflict of interest).” 

Audit internal dapat dikatakan independen apabila dapat melaksanakan 

tugasnya secara bebas dan objektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan auditor 

internal untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. Independensi dan 

objektifitas dapat dicapai melalui status organisasi dan sikap objektif dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 

 

2.2.6 Kompetensi Auditor Internal 

Menurut Tugiman dalam bukunya yang berjudul “Standar Profesional 

Audit Internal” (1997;27), menjelaskan kompetensi audit internal sebagai berikut: 

“Pemeriksaa internal audit dilaksanakan secara ahli dan dengan 
ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung 
jawab bagian audit internal dan setiap audit internal. Pemimpin audit 
internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang 
yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, 
kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk 
melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”  
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Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004;9), 

menyatakan bahwa: 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 
kecermatan profesional. Auditor internal harus memiliki pengetahuan , 
keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
tanggung jawab perorangan.” 
 
Dari uaraian di atas dapat diartikan bahwa auditor internal harus menerapkan 

kecermatan dan keterampilan layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang 

kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu 

mempertimbangkan: 

1. Ruang lingkup penugasan. 

2. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan. 

3. Kecukupan dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses 

governance. 

4. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penggunaan. 

5. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik 

analisis lainnya. 

 

 

2.2.7 Program Audit 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting 

untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, dan 

menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. 

Menurut Sawyer dalam bukunya yang berjudul “Audit Internal” (2005;205), 

mendefinisikan program audit sebagai berikut: 

“Program audit internal merupakan pedoman bagi auditor dan 
merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengembalian 
langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk 
mengumpulkan bahan bukti dan untuk memungkinkan auditor internal 
mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan 
efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Program tersebut beirisi 
arahan-arahan pemeriksaan dan evaluasi informasi yang dibutuhkan 

 24



untuk memenuhi tujuan-tujuan audit dalam ruang lingkup penugasan 
audit.” 
 

Pendek kata, program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor 

mengenai: 

1. Apa yang akan dilakukan. 

2. Kapan akan dilakukan. 

3. Bagaimana melakukannya. 

4. Siapa yang akan melakukannya. 

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. 

Program audit merupakan alat yang mengubungkan survei pendahuluan 

dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor internal 

mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang 

ditetapkan. Dalam pekerjaan lapangan mereka mengumpulkan bahan bukti tentang 

efektivitas sistem kontrol, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak resiko 

terhadap perusahaan. 

Auditor internal harus menyiapkan program audit segera setelah survei 

pendahuluan. Program yang terlambat disusun bisa memiliki kesenjangan dan tidak 

memadai serta tidak bisa menetapkan prioritas yang tepat. 

Program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan banyak manfaat, 

yaitu: 

1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang 

merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor 

audit maupun kepada staf audit. 

2. Menjadi dasar penugasan auditor. 

3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena 

memuat waktu audit yang dianggarkan. 

4. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang 

dikerjakan dengan apa yang direncanakan. 

5. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap 

pelaksanaan audit. 

6. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. 
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7. Membantu auditor pada audit sebelumnya untuk mengenal lebih dekat jenis-

jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. 

8. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. 

9. Menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi 

upaya audit yang telah dilakukan. 

 

 

2.2.8 Kriteria Audit Internal Yang Efektif 

Berdasarkan penjelasan mengenai audit internal di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kriteria audit internal yang efektif adalah sebagai berikut: 

1. Adanya struktur organisasi serta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab 

bagian audit internal yang jelas 

2. Kedudukan audit internal dalam organisasi harus ditempatkan sedemikian 

rupa sehingga auditor internal dapat menjalankan independensinya secara 

penuh dan benar-benar. 

3. Adanya program audit yang disusun dengan baik sehingga dapat menciptakan 

tujuan audit yang diharapkan. 

4. Tersedianya personalia bagian audit internal yang mempunyai bekal keahlian 

teknis dan ahli di bidangnya. 

5. Hasil audit dari sifat audit internal yang disertai saran, tindakan, dan 

koreksinya mendapatkan dukungan manajemen. 

6. Adanya laporan hasil pemeriksaan yang menunjukan apa yang telah dicapai 

dan apa yang dapat dicapai serta saran mengenai perbaikan. 

 

 

2.3 Efektivitas 

2.3.1 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Kamarudin yang diperoleh dari bukunya yang 

bejudul “ Ensiklopedia Manajemen “ (1994;269), adalah sebagai berikut: 

 26



“Suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) 

kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

lebih dahulu.” 

Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak 

selamanya disertai efisiensi yang maksimum. Dengan perkataan lain manajemen yang 

efektif tidak selalu perlu disertai manajemen yang efisien. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran 

suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. 

 

 

2.4 Good Corporate Governance 

2.4.1 Definisi Good Corporate Governance 

 Menurut Siswanto dan John dalam bukunya “Good Corporate 

Governance”  (2005;1), kata governance diambil dari kata latin, yaitu gubemance 

yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata 

tersebut diadaptasi menjadi corporate governance dan diartikan sebagai upaya 

mengarahkan (directing) dan mengendalikan (control) kegiatan organisasi, termasuk 

perusahaan. 

Sedangkan Mardiasmo dalam bukuya “Akuntansi Sektor Publik” 

(2002;17), governace sering diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.  

World Bank memberikan definisi governance sabagai: 

“The way power is use in managing economic and social resources for 

development society.” 

 Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) 

mendefinisikan governance sebagai: 

“The exercise of political, economic, and administrative authority to 

manage a nation’s affair at all levels.”  

Dalam hal ini, world bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola 

sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, 

sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif 

dalam pengelolaan negara. 
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Pengertian governance menurut Azhar yang dikutip oleh Iman dan Amin 

dari buku yang berjudul “Membangun Good Corporate Governance“ (2002;5), 

adalah : 

“Governance adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan 
(sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara dalam 
penggunaan sumber daya (alam, keuangan, dan manusia) dengan cara 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas.” 
 

Berdasarkan definisi di atas, governance berarti suatu proses pengelolaan 

perusahaan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) yang dikutip dari buku Iman dan Amin yang berjudul “Membangun Good 

Corporate Governance” (2002;1), definisi good corporate governance adalah: 

“Corporate governance is system by which business corporation are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution  of right and responsibilities among different participant ini the 
corporation, such as, the board managers, shareholders an other 
stakeholders, and spell put the rules and procedures for making decisions 
on corporate affair. By doing this, it also provides the structure through 
which the company objectives are set, and the means of attaining those 
objectives and monitoring performance.” 
 
Kutipan OECD mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan 

hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang perusahaan, dan 

pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance 

juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan 

pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang baik dapat memberikan 

perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan 

yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus 

memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk 

menggunakan sumber daya yang efisien. 

 

 28



Menurut World Bank yang dikutip oleh Iman dan Amin dari buku yang 

berjudul “Membangun Good Corporate Governance” (2002;4), pengertian 

corporate governance sebagai berikut: 

“Corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-
kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-
sumber perusahaan bekerja secara efisien dan menghasilkan nilai 
ekonomi jangka panjang yang berkesinabungan bagi para pemegang 
saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.” 
 

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik 

good corporate governance dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri 

BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik good 

corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian 

corporate governance berdasarkan keputusan ini adalah: 

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk 
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan 
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.” 
 
Yang dimaksud organ disini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

komisaris dan direksi untuk Perusahaan Perseroan (Persero) dan pemilik modal, 

dewan pengawas dan direksi untuk Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan 

Jawatan (Perjan), sedangkan stakeholeders adalah pihak memiliki kepentingan 

dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham 

maupun pemilik modal, komisaris maupun dewan pengawas, direksi dan karyawan 

serta pemerintah, kreditur, dan pihak yang berkepentingan. 

Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai struktur karena 

GCG berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang 

saham, dan stakeholders lainnya. Sementara sebagai sistem, GCG menjadi dasar 

mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan 

yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah., dan peluang penyalahgunaan 

asset perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) sebagai proses karena GCG 

memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, 

pencapaian, dan pengukuran kinerjanya. 
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Prinsip GCG merupakan kaidah, norma, ataupun korporasi yang diperlukan 

dalam sistem pegelolaan BUMN yang sehat. Dengan demikian untuk lebih 

meningkatkan kinerja BUMN pelaksanaan GCG perlu lebih dioptimalkan dan 

Keputusan Menteri tersebut merupakan perangkat pendukungnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, penerapan GCG merupakan 

kewajiban bagi BUMN. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau 

menjadikan GCG sebagai landasan opersionalnya. Penerapan GCG pada BUMN 

dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan 

norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. 

Ernst & Young yang dikutip oleh Iman dan Amin dari buku yang berjudul 

“Membangun Good Corporate Governance” (2002;7), mendefinisikan corporate 

governance sebagai berikut: 

“Corporate governance consists of an inter-related set of mechanism 
comprising institutional shareholders, boards of directors an 
commissioners, managers remunerate according to performance, the 
market for corporate control, ownership structure, financial structure, 
relational investors and product market competition. A company’s 
management of its business risk if of crucial importance.” 
 
Ernst & Young mendefinisikan corporate governance terdiri atas 

sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham 

institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan 

kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur 

keuangan, investor terkait, dan persaingan produk. Manajemen perusahaan terhadap 

resiko bisnis merupakan hal yang sangat penting. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa good 

corporate governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi 

proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham sekaligus sebagai bentuk 

perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Good 

corporate governance berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan 

ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam corporate governance adalah 

mencari cara memaksimumkan pencapaian kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga 

tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. 

 30



2.4.2 Sejarah Good Corporate Governance  

Konsep corporate governance yang komprehensif mulai berkembang sejak 

setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 Oktober 1987 dimana 

cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York, 

mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi 

permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa 

keuangan yang intinya adalah bagaimana “menyembunyikan” kerugian perusahaan 

atau memperindah penampilan komestik kinerja manajemen dan laporan keuangan. 

Untuk melakukan hal tersebut, para eksekutif tidak hanya melakukan window 

dressing tetapi juga financial engineering. Lazimnya pada situasi kondisi bisnis yang 

kondusif penyimpangan yang dilakukan baik oleh oknum  maupun secara kolektif 

dalam perusahaan sangat sulit untuk diditeksi dan diungkap, maka mulailah terbuka 

segala macam sumber-sumber penyimpangan dan penyebab kerugian dan kejatuhan 

perusahaan, mulai dari kelakuan profiteering, commercial, crime hingga economic 

crime. 

Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap 

negarawan, cendikiawan, dan usahawan, maka mulailah timbul gerakan untuk 

meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai dari 

tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadburt, yang pada saat itu 

sebagai Direktur Bank of England dan mantan CEO Group Cadbury. 

Sejak terbitnya Cadbury Code on Corporate Governance pada tahun 1992, 

semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip 

dan petunjuk teknis praktik good corporate governance, antara lain ICGN 

(International Corporate Governance Network), yang mendorong Organization for 

Economic Cooperation and Develeopment (OECD) mengeluarkan OECD Principles 

of Corporate Governance. ICGN sangat berkepentingan dalam implemetasi GCG, 

karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun dan asuransi yang 

mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang. 
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2.4.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip internasional mengenai corporate governance mulai muncul 

dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip corporate governance yang 

dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non anggota 

dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional, dan 

pengaturan untuk corporate governance di negara-negara mereka dan memberikan 

petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang 

mempunyai peranan dalam proses pengembangan GCG. OECD, seperti yang dikutip 

oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyebutkan terdapat 4 

(empat) unsur penting dalam GCG yaitu: 

a. Fairness (keadilan) 

Dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan minority 

shareholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan 

oleh orang dalam. 

Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang 

seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh orang dalam, dengan begitu peran dan 

tanggungjawab komisaris dan manajemen sangat diperlukan. 

Prinsip ini mengatur bahwa suatu perusahaan harus menetapkan aturan 

perusahaan untuk dapat melindungi kepentingan dari pemegang saham, 

khususnya para pemegang saham minoritas, dan prinsip ini pun 

mengharuskan adanya penetapan kebijakan agar terlindungi dari kecurangan 

yang dilakukan oleh orang dalam atau yang berasal dari dalam, oleh karena 

itu peranan dan tanggungjawab komisaris dan manajemen sangat diperlukan 
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dan prinsip ini pula mengedepankan kewajaran dalam setiap informasi yang 

bersifat material dan diungkapkan secara penuh (full disclosure). 

Kerangka kerja corporate governance juga harus memastikan 

perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, mencakup 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang 

saham harus mempunyai kesempatan untuk memperolah ganti rugi pelanggan 

yang efektif atas hak-hak mereka: 

1. Semua pemegang saham dari kelompok yang sama harus diperlakukan 

secara sama rata atau adil. 

2. Prakti-praktik insider trading dan self dealing yang bersifat 

penyalahgunaan harus dilarang. 

3. Anggota dewan komisaris dan manajer disyaratkan untuk 

mengungkapkan setiap kepentingan yang material dalam transaksi-

transaksi atau hal-hal yang mempengaruhi perusahaan. 

Inti dari prinsip perlakuan terhadap seluruh pemegang saham adalah 

bahwa kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan 

yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak 

mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas 

saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik insider 

trading dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk 

melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan (conflict of interst). 
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b. Transparancy (Transparansi) 

Transparansi yaitu pengungkapan informasi kinerja perusahaan, baik 

ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses decision 

making, control, fairness, quality, standardization, efficiency time dan cost) 

Dalam hal ini, kerangka kerja corporate governance harus 

memberikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat yang dilakukan 

terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan mencangkup 

situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. 

Inti dari keterbukaan dan transparansi adalah bahwa kerangka 

corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat 

waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan 

perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan 

keuangan, kinerja perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan 

harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas 

tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan 

audit yang bersifat independen atas laporan keuangan. 

c. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas dimaksudkan agar setiap langkah yang diambil 

manajemen dalam mengelola perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kerangka good corporate governance memastikan sistem pengendalian 

strategis dan monitoring berjalan dengan baik serta memastikan akuntabilitas 

dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang saham dan stakeholders. Dewan 

bertanggungjawab untuk memantau kinerja dan penyampaian target return 

bagi pemegang saham, dan juga mencegah berlarutnya konflik kepentingan 

serta menjaga kompetisi yang fair dalam perusahaan. Agar akuntabilitas ini 

efektif, dewan harus menjaga independensinya dari manajemen. 
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Tanggungjawab dewan lainnya adalah memastikan ditaatinya hukum, pajak, 

etika, dan lain-lain. Beberapa karakteristik akuntabilitas adalah : 

1. Anggota dewan harus bertindak di dasari informasi yang lengkap. 

2. Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di 

antara pemegang saham, maka harus memuaskan keluhan pemegang 

saham. 

3. Dewan harus menjamin ketaatan atas hukum yang ditrapkan dan 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. 

4. Dewan harus memenuhi beberapa fungsi : 

a) Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan 

rencana utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana 

bisnis dan pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi 

harta utama, pembelanjaan, dan akuisisi. 

b) Menyeleksi, memberikan penghargaan, mematau hingga bila 

dibutuhkan mengawasi succession planning. 

c) Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses 

pencalonan anggota dewan terbuka. 

d) Memantau kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dari 

manajemen dewan dan pemegang saham, termasuk 

penyalahgunaan harta dan penyalahgunaan hubungan transaksi 

dengan berbagai pihak. 

e) Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan 

finansial perusahaan, melakukan audit yang independen dan 

sistem pengendalian yang tepat berada di tempatnya. Di sisi 

lain sistem pemantauan risiko, pengendali keuangan harus taat 

pada hukum. 
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f) Mengawasi proses transparansi dan komunikasi. 

g) Dewan harus mampu menggunakan pertimbangan yang 

objektif. 

Masing-masing organ perusahaan sudah semestinya mengetahui dan 

menyadari sepenuhnya hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi sistem internal check 

and balance yang mencakup praktik-praktik audit yang sehat. Dengan 

demikian akuntabilitas  akan tercapai dengan terciptanya pengawasan yang 

efektif yang mendasar pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang 

saham, komisaris, dan direksi. Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

atas jalannya perusahaan. Dalam konteks ini hubungan antara komisaris dan 

direksi secara implisit merupakan salah satu hal yang dominan dari corporate 

governance yang seharusnya ditekankan secara baik. Salah satu kunci 

terciptanya GCG adalah dengan  berfungsinya organ-organ perusahaan, 

RUPS, komisaris, dan direksi secara efektif. Oleh karena itu sistem yang 

merupakan hubungan struktural antara ketiga organ perusahaan tersebut perlu 

dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing dan mengacu pada aturan 

perundangan yang ada dan dengan tetap berlandaskan pada norma-norma 

yang layak. 

d. Responsbility (Pertanggungjawaban) 

Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggungjawab perusahaan sebagai 

entitas bisnis dalam masyarakat kepada stakeholders untuk mewujudkan 

perusahaan menjadi good corpotare citizen. Dengan demikian perusahaan 

akan menjadi profesional dan penuh etika dalam menjalankan usahanya, 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ 

internal perusahaan, dan adanya lingkungan bisnis yang baik seperti adanya 

larangan monopilo dan praktik persaingan yang tidak sehat.  
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2.4.4 Manfaat Good Corporate Governance 

Corporate governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama 

terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia akhir-

akhir ini. Penerapan corpoprate governance yang efektif dapat memberikan 

sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta 

menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. 

Dengan melaksanakan corporate governance, menurut Forum Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI) terdapat bebrapa manfaat yang bisa diperoleh dari 

penerapan good corporate governance, antara lain: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid 

(karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan 

corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Khususnya 

bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari 

hasil privatisasi. 
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Menurut Amin dan Iman yang dikutip dari bukunya yang berjudul      

“Membangun Good Corporate Governance” (2002;9), Secara umum dengan 

diterapkannya good corporate governance yang baik akan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Perbaikan dalam komunikasi. 
2. Memperkecil potensial benturan (konflik kepentingan). 
3. Fokus pada startegi-startegi utama. 
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. 
5. Kesinambungan manfaat. 
6. Promosi citra perusahaan. 
7. Peningkatan kepuasan pelanggan. 
8. Perolehan kepercayaan investor. 
9. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan. 

Manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan dengan menerapkan 

prinsip good corporate governance adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi 

usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan 

pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga akan mempekecil praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme serta konflik kepentingan. 

 

 

2.4.5 Tujuan Good Corporate Governance 

Tujuan Good Corporate Governance adalah: 

1. Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan 

stakeholders lainnya. 

2. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha. 

3. Memperbesar kemaslahatan secara nasional dan keberadaan sebuah usaha 

yang dikelola secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan 

 38



penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan 

produktivitas domestik ketika bersaing di pasar global. 

 

 

2.4.6 Kriteria Pelaksanaan Good Corporate yang Efektif 

UNDP memberikan beberapa karateristik pelaksanaan good corporate 

governance yang efektif, yaitu meliputi: 

5. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipatif secara konstruktif. 

6. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

7. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

8. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 

melayani stakeholder. 

9. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih 

luas. 

10. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

11. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan 

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 
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12. Accontability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

13. Startegic vision. Penyelengaraan pemerintahan dan masyarakat harus 

memiliki visi jauh ke depan.    

Dari 9 (sembilan) karateristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat 

diperankan oleh auditor internal yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, 

dan value money (ekonomis, efisien, dan efektif) 

 

 

2.5 Peranan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good Corporate 

Governance 

Presiden CIMA (Chartered Institute of Management Accountant) David 

Melvill (Media Akuntansi, 2000) mengatakan guna menjamin efectivitas GCG 

diperlukan sebuah cara. Hal itu harus dilakukan secara kolektif oleh pekerja-pekerja 

di dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda. Upaya untuk melakukan GCG dapat 

dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk 

mewujudkan GCG. Audit internal dapat berperan dalam: 

1. Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasehat pada pihak 

manajemen. 

2. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan bertanggung jawab kepada 

komite audit. 

3. Menelaah peraturan GCG minimal setahun sekali. 

Keterkaitan antara audit internal dengan GCG bisa dilihat dari definisi, tujuan, 

ruang lingkup, wewenang, tugas dan tanggung jawab audit internal dihubungkan 
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dengan prinsip-prinsip GCG. Dilihat dari definisinya, audit internal adalah suatu 

aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta meningkatkan 

kegiatan operasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai 

tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian 

serta proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Dari definisi ini juga tersirat 

tujuan audit internal yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat 

melaksanakan tanggungjawab secara efektif, dengan jalan memberikan analisis, 

penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi perusahaan yang 

diperiksanya. Ada 4 (empat) aktivitas utama audit internal yaitu compliance, 

operational, verification, dan evaluation. Sudah tampak suatu hubungan antara audit 

internal dengan prinsip-prinsip GCG. Semua aktivitas, tujuan, dan ruang lingkup 

audit internal dapat mendukung pelaksanaan GCG beserta prinsip-prinsipnya. 

Audit internal dapat memberikan sebuah jawaban yang diinginkan oleh pihak 

stakeholders, pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan. 
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