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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Audit Internal 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen atas 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Audit internal 

membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. 

Menurut The Institute of Internal Auditors Board of Directors (IIA) yang 

dikutip oleh Hiro Tugiman (2004:12) definisi audit internal adalah sebagai 

berikut: 

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization s operations. 
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 
of risk management, control and governance processes .  

Artinya 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 efektivitas pengelolaan risiko, 

pengendalian dan proses governance. 



9   

Kegiatan audit internal dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah 

dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas operasional organisasi tersebut. 

Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak 

manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini 

diberikan sesuai dengan temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai 

aktivitas operasional secara independen dan objektif, dalam bentuk laporan hasil 

temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan oleh seseorang untuk 

keperluan internal organisasi.  

Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan yang disebut auditor internal. Untuk menjamin 

kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara 

independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang yang jelas dalam 

menjalankan tugasnya serta menempati kedudukan khusus dalam struktur 

organisasi secara langsung.  

2.1.2 Ruang Lingkup Dan Tujuan Audit Internal 

Ruang lingkup fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2004:99-100) 

adalah sebagai berikut : 

Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem 
pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan 
dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, 
serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 
Pemeriksaan internal harus : 
a. Me-reviu keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial 

dan operasional serta cara yang diperlukan untuk 
mengidentifikasi, mengkur, mengklasifikasi dan melaporkan 
informasi tersebut. 
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b. Me-reviu berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk 
memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, 
prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting 
terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah 
organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 

c. Menilai keekonomian dan keefisienan penggunaan berbagai 
sumber daya. 

d. Me-reviu berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 
hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan .  

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam The Institute of Internal Auditors 

1995,p95 dalam Hiro Tugiman (2004:14) adalah sebagai berikut : 

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 
organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya 
secara efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha 
mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang 
wajar .  

Tujuan utama adanya audit internal dalam organisasi adalah membantu 

agar para anggota organisasi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik sehingga setiap anggota organisasi dapat saling bekerjasama 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 cepat agar pengendalian internal tersebut 

dapat berjalan efektif dengan biaya yang wajar.  

2.1.3 Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab audit internal, 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) menyatakan bahwa : 
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Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fung audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten 
dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat 
persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi .  

Pernyataan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung 

jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen secara formal. 

Dinyatakan secara lebih terperinci oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

mengenai tanggung jawab audit intenal dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (2000:322.1) yaitu sebagai berikut : 

Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis 
dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi 
lain kepada manajemen entitas dan dewan kommisaris, atau pihak 
lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, 
audit internal mempertahanakan objektivitasnya yang berkaitan 
dengan aktivitas yang diauditnya .     

Secara garis besar tanggung jawab seorang audit internal dalam 

melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-

kelemahan yang ditemukannya. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan. 

Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan yang disebut auditor internal. Untuk menjamin 

kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara 

independen dan objektif, auditor internal memiliki kualifikasi yang memadai serta 

pelaksanaan kegiatan audit dalam menjalankan tugasnya.  



12  

2.1.4 Kualifikasi Auditor Internal 

2.1.4.1 Independensi Auditor Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2004:16) independensi adalah sebagai berikut : 

Independensi : audit internal harus mandiri dan terpisah dari 
kegiatan yang diperiksanya. 
a. Status organisasi : status organisasi dari unit audit internal 

(bagian pemeriksaan internal) haruslah memberi keluesan untuk 
memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang 
diberikan kepadanya. 

b. Objektivitas : para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah 
melaksanakan tugasnya secar objektif .  

Independensi dalam audit internal merupakan hal yang sangat penting agar 

kegiatan audit dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak sehingga 

hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh manajemen. Audit internal harus 

independen terhadap segala aktivitas yang akan diauditnya. Hal ini dapat 

diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas.  

2.1.4.2 Kompetensi Auditor Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2004:27) : 

Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan ketelitian 
profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab 
bagian audit nternal dan sikap audit internal. Pemimpin audit 
internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang 
secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan 
dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksankan 
pemeriksaan secara tepat dan pantas .    



13  

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit 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 uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa auditor internal harus 

menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang 

auditor internal yang kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional 

auditor internal perlu mempertimbangkan : 

a. Ruang lingkup penugasan. 

b. Kompleksitas dan meterialitas yang dicakup dalam penugasan. 

c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan process 

governance. 

d. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penggunaan. 

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

analisis lainnya. 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensinya melalui pemngembangan profesional yang berkelanjutan.  

2.1.5 Pelaksanaan Kegiatan Audit 

2.1.5.1 Program Audit  

Program Audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan yang tertulis secara sistemtis untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting 
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untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, 

menelaaah pekerjaan yang telah dilakukan.  

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004:15) mendefinisikan 

program audit sebagai berikut : 

Dalam merencanakan penugasan harus mempertimbangkan sasaran 

penugasan alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja 

penugasan . 

Dari uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa program kerja harus 

menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi dan 

mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus 

memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan.  

Program audit yang baik mencakup : 

1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang 

direncanakan. 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

3. Langkah kerjayang terperinci atas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan 

bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh 

atasan auditor. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain : 

1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. 

2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap 

sehingga tidak ada yang terlewatkan. 
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3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur 

yang digunakan perusahaan. 

Manfaat program audit antara lain sebagai berikut : 

1. Meratanya pembagian kerja diantara auditor. 

2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 

3. Program aduit memilih tujuan audit yang pengting saja. 

4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun 

berikutnya. 

5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 

6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah 

dijalankan. 

Kelemahan program audit antara lain : 

1. Tanggung jawab pelaksana terbatas pada program audit saja. 

2. Sering menmbulkan hamabatan untuk berfikir kreatif dan membangun. 

3. Kegiatan audit menjaadi monoton.  

2.1.5.2 Pelaksanaan Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman terdapat empat (4) langkah kerja pelaksanaan audit 

internal (2004:53-78) yaitu :  

1. Perencanaan pemeriksaan, 
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi,  
3. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaannya. 
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan .    
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1. Perencanaan pemeriksaan meliputi : 

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (back ground information) tentang kegiatan 

yang akan diperiksa. 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksankan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksaan internal haruslah 

mengumpulkan, menganalisis, mengintepretasi dan membuktikan kebenaran 

informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan 

pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut : 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan 

pemeriksaan dan lengkap kerja haruslah dikumpulkan. 

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi. 

d. Proses pengumpulan, analisis penafsiran dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi. 
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e. Adanya kertas kerja pemeriksaan. 

3. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. 

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus terus menerus 

meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa 

terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang 

tepat.   

2.1.5.3 Laporan Hasil Audit 

Laporan hasil audit menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004:16-17) adalah sebagai berikut : 

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya 
secara tepat waktu. 
1. Kriteria komunikasi 

a. Komunikasi harus mecakup sasaran dan lingkup penugasan, 
simpulan, rekomendasi dan rencana tindakannya. 

b. Komunikasi akhir penugasan, bila memungkinkan memuat 
opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal. 

c. Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam 
komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang 
memuaskan dari kegiatan yang direviu. 

d. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak diluar 
organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan 
pembatasan dalam kegiatan yang direviu. 

2. Kualitas komunikasi 
Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus 
akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat 
waktu. 

3. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar  
Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang 
mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil 
penugasab harus mengungkapkan : 
a. Standar yang tidak dipatuhi. 
b. Alasan ketidakpatuhan 
c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan.   
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4. Diseminasi hasil-hasil penugasan 
Penanggung jawab fungsi audit internal harus 
mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak .  

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, 

laporan ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang 

untuk memperkuat pengendalian internal, untuk menentukan ditaatinya prosedur 

atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa 

pengendalian internal yang telah ditetapkan cukup baik, ekonomis dan efektif. 

Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan kepada manajemen 

apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan 

cara-cara perbaikannya, apabila disetuhi oleh manajemen, auditor internal akan 

mengawasi perbaikan tersebut.  

2.1.5.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal  

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004:18) 

menyatakan : 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur 
tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen 
telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung 
risiko karena tidak melakukan tindak lanjut .  

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa tindak lanjut merupakan tahap 

terakhir dari langkah kerja audit internal. Tindak lanjut dimaksudkan agar auditor 

internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan yang 

dilaporkan pada laporan temua audit. Bagian audit internal menentukan bahwa 
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manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut 

menghasilkan sesustu sesuai dengan yang diharapkan.  

2.2. Good Corporate Governance 

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Kata governance berasal dari bahasa perancis gubernance yang berarti 

pengendalian. Pengertian governance menurut Azhar Kasim yang dikutip oleh 

Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:5) adalah sebagai berikut : 

Governance adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan 
(sosial, ekonomi, politik dan sebagainya) dalam suatu negara serta 
penggunaan sumberdaya (alam, keuangan, efisiensi, transparansi dan 
akuntabilitas .   

Berdasarkan definisi tersebut, governance berarti suatu proses pengelolaan 

perusahaan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip good coporate governance. 

Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan 

perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi corporate governance. Dalam 

bahasa Indonesia corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau 

tata pemerintahan perusahaan. 

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 

Pasal1 ayat 6 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank 

Umum, good corporate governance adalah : 

Good corporate governance adalah suatu tata kelola Bank yang 
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 
akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 
independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 
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Dapat disimpulkan bahwa corporate governance adalah sistem yang 

mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan 

nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, 

kreditor dan masyarakat sekitar. Good corporate governance berusaha menjaga 

keseimbangan diantara perncapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

Tantangan dalam corporate governance adalah mencapai cara untuk 

memaksimumkan pernciptaan kesejahteraan sedemikian rupa.  

2.2.2  Sejarah Good Corporate Governance 

Sejarah lahirnya good corporate governance berawal dari pengelolaan 

perusahaan yang menuntut pertanggung jawaban kepada pemilik yang dahulu 

dikenal dalam agency theory. Kemudian dikembangkan dalam teori birokrasi 

Weber. Dalam sejarah peradaban dikembangkan dunia bisnis, good corporate 

governance sudah dipraktikan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika 

Serikat, Inggris dan Eropa sekitar setengah abag yang lalu (1840). Pada masa itu, 

agar perusahaan-perusahan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan 

keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, perusahaan dikelola 

seperti mengelola sebuah negara. 

Konsep pemisahan antara kepemilikan (ownership) para pemegang saham 

dan pengendali (control) para manajer dalam korporasi telah menjadi kajian sejak 

1930. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah para dewan 

benar-benar bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Untuk 
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menanggapi masalah ini berkembanglah teori agensi (agency theory) pada tahun 

1970. 

Dari teori agensi itulah corporate governance muncul diakhir tahun 1980, 

yang kemudian diterapkan di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa. Umummnya 

perkembangan good corporate governance terjadi ketika krisis ekonomi melanda 

suatu negara. Di Asia krisis ekonomi dipandang sebgai akibat lemahnya praktik 

corporate governance. Kini konsep good corporate governance dengan cepat 

diterima oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas, bahkan baik atau tidaknya 

kinerja suatu perusahaan ditentukan sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan 

good corporate governance.  

2.2.3 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 mengembangkan good 

corporate governance.  

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-1 17/M-MBU/2002 

tentang penerapan praktek Good Corporate Governance dalam Sedarmayanti 

(2007:57) adalah: 
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a. Transparency (Transparansi) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 

b. Accountability (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaanya berjalan 

secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara 

efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem  (benturan 

kepentingan peran).. 

c. Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di 

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 

peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang 

berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan 

lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan 

persaingan yang sehat 

d. Independency atau (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan 

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  Independensi penting 

sekali dalam proses pengambilan keputusan.  Hilangnya independensi 

dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam 

pengambilan keputusan tersebut. 
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e. Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakholder 

yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola 

secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan 

pemegang saham secara jujur dan adil. Fairness menjadi jiwa  untuk 

memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan 

dalam perusahaan. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Pasal 2 ayat 2 Tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, adalah : 

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus 
diwujudkan dalam : 
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan 

Direksi; 
b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan 

kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; 
c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor 

eksternal; 
d. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian 

intern; 
e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar: 
f. Rencana strategis Bank; 
g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank .  

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance 

dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 

yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap 

kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi rencana strategis, 
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pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langka pengawasan internal pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi.  

2.2.4 Manfaat Dan Tujuan Good Corporate Governance 

Manfaat penerapan corporate governance menurut Imam S. Tunggal dan 

Amin W. Tunggal (2002:9) adalah sebagai berikut : 

Penerapan good corporate governance yang baik memberikan 
manfaat sebagai berikut : 
a. Perbaikan dalam komunikasi: 
b. Minimasi potensial benturan: 
c. Fokus pada strategi-strategi utama: 
d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi: 
e. Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits): 
f. Promosi citra korporat (corporate image): 
g. Peningkatan kepuasan pelanggan: 
h. Perolehan kepercayaan investor .  

Tujuan good corporate governance menurut Siswanto Sutojo (2005:121) 

yaitu: 

Good corporate governance mempunyai lima (5) macam tujuan 
utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholder non 

pemegang saham. 
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. 
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau 

Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan 
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan 

manajemen senior perusahaan .  

Inti dari good corporate governance adalah menciptakan perusahaan yang 

berhasil yang akan membentuk keunggulan kompetitif. Karena dengan good 

corporate governance maka manajemen perusahaan akan berjalan dengan baik, 
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efisiensi akan berjalan dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan stakeholders. 

Hal ini berkaitan dengan pembentukan cutra yang baik dari sebuah perusahaan. 

Dimana setelah proses good corporate governance terbentuk dan berjalan dengan 

baik, maka akan terciptalah citra sebagai sebuah perusahaan yang berhasil yaitu 

meningkatkan trust.  

2.3 Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate 

Governance 

Menurut Imam S. Tunggal dan Amin. W. Tunggal (2002:49) bahwa fungsi 

auditor internal dalam peningkatan pelaksanaan corporate governance adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai Complience Auditor 
a. Bertanggungjawab kepada direktur utama / Chief Executives 

Officer (CEO) dan mempunyai akses kepada komite audit. 
b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur perusahaan. 
c. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan 

menangani faktor risiko yang baik. 
d. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan 

dan audit operasional 
2. Sebagai Internal Business Consultant 

a. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan 
corporate governance. 

b. Menelaah peraturan corporate governance minimal setelah 
setahun sekali .   

Mengenai peran Internal Audit dalam Meningkatkan Corporate 

Governance pada Perusahaan di Indonesia yang dikutip oleh Hiro Tugiman 

(2004:1), yaitu sebagai berikut :  



26  

Organiasi profesi internal auditor berkeyakinan bahwa fungsi 
internal audit (satuan pemeriksaan intern) yang efektif mampu 
menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses 
corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian 
manajemen. Internal auditor merupakan dukungan penting bagi 
komisaris, komite audit, direksi dan manajemen senior dalam 
membentuk fondasi bagi pengembangan corporate governance .  

Antara audit internal dan Good Corporate Governance memiliki hubungan 

yang sangat erat dimana audit internal sebagai orang dalam bagian perusahaan 

yang mengetahui bagaimana kinerja sehari-hari di perusahaan harus dapat 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keberadaan audit internal sangat penting 

di dalam memastikan terlaksananya nilai-nilai etika dalam pencapaian Good 

Corporate Governance sehubungan dengan adanya berbagai macam kasus yang 

terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini menunjukan bahwa 

organisasi tersebut tidak melaksanakan prinsip-prinsip maupun mekanisme tata 

kelola perusahaan dengan baik. Peran audit internal yang independen akan sangat 

penting dalam membantu penerapan Good Corporate Governance dalam suatu 

perusahaan..  

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh audit internal terhadap penerapan 

good corporate governance telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: 

Dewitasari (2009) yang berjudul Pengaruh Audit Intern dan Pengendalian 

Intern Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) . Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Audit intern (X1) berpengaruh positif terhadap penerapan 
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GCG (Y) akan tetapi hasil; tidak signifikan. kondisi ini memperlihatkan bahwa 

kebrhasilan penerapan GCG tidak seluruhn ya ditentukan oleh audit intern yang 

dilakasanakan oleh auditor intern/satuan pengawasan internal (SPI), dewan 

komisaris, direksi serta pengendalian intern wajib memastikan terselenggaranya 

penerapan GCG. 

Silitonga  (2013) yang berjudul Pengaruh Audit Internal Terhadap 

Operasi Penjualan Perusahaan hasil penelitian menyatakan bahwa audit internal 

berpengaruh terhadap operasi penjualan perusahaan. 

Febriyanto (2013) yang berjudul Analisis penerapan Good Corporate 

Governance terhadap Kinerja Perusahaan . Hasil penelitian menyatakan bahwa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel dewan komisaris independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (2) variabel 

dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (3) 

variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, (4) variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

Susilawati (2013) yang berjudul Peranan Audit Internal dalam Penerapan 

Good Corporate Governance yang efektif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Peranan audit intern pada PT. XYZ dalam mewujudkan good corporate 

goverment berperan secara memadai.  

Gumilang (2009) yang berjudul Pengaruh Peranan Audit Internal 

Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Perkebunan 
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Nusantara III (Persero) Medan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan 

audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan GCG.  

Sundayani (2013) yang berjudul Pengaruh Audit Internal terhadap 

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaruh Audit Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance 

pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menunjukan hasil yang cukup signifikan.  

2.5. Kerangka Pemikiran   

Good corporate governance secara sempit diartikan sebagai pertanggung 

jawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Sementara itu secara tertulis 

diartikan sebagai sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan 

meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) serta mengalokasikan 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti 

kreditur, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat 

luas.  

Corporate governance menurut Organization for Economic Coorporation 

and Development (OECD) yaitu : 

sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen 

perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang 

mempunyai kepentingan dengan perusahaan . 

Good 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 dengan board dan 
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manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan 

pemegang dan harus memfasilitasi pemonitaran yang efektif, sehingga mendorong 

perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang efisien. 

Untuk meningkatkan corporate governance yang baik harus melaksanakan 

prinsip-prinsip : 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola 
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan  fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan 
terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaaan 
perusahaan terhadap peraturan perudang-undangan yang berlaku 
dan prinsip-prinsip korporasiyang sehat. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam 
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Kewajiban anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas untuk 

melaksanakan good corporate governance saat ini sudah sewajarnya dan tidak 

berlebih-lebihan. Dalam meningkatkan good corporate governance itu sendiri 

ternyata sangat membutuhkan peran akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan 

manajemen maupun auditor internal 

Auditor internal bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem 

akuntansi disamping meneliti seberapa jauh kebijakan dan program kerja 

manajemen dijalankan. Audit internal sebagai salah satu profesi yang menunjang 
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peningkatan good corporate governance, saat ini telah berkembang menjadi 

komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan yang sehat. 

Tanpa fungsi audit internal dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak 

memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi, 

menginat pengertian audit internal yang ditetapkan oleh IIA s Board of Directors 

pada bulan juni 1999 adalah : 

Internal auditing is an independent, objectives assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an organization s 
operations it helps an organization accomplish its objectives by bringing 
a systematic, diciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control and governance process .  

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah kegiatan 

assurance and 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 

efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan process governance. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun suatu skema paradigma 

penelitian sebagai berikut :       
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Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian            

2.6 Hipotesis 

Menururt Sugiyono (2012:93) pengertian hipotesis adalah :  

Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pernyataan . 

Berdasarkan kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan teori di atas, 

hipotesis yang diajukan penulis adalah : audit internal yang memadai 

berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance . 

Audit Internal 
(X) 

1. Kualifikasi Auditor : 
a. Independensi 
b. Kompetensi 

2. Pelaksanaan Kegiatan 
Audit Internal : 
a. Program audit 

internal 
b. Pelaksanaan audit 

internal 
c. Laporan hasil audit 

internal 
d. Kegiatan tindak 

lanjut atas laporan 
hasil audit internal 

Tugiman (2004:16) 

Prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance 

(Y)  

1. Transparency 
(Transparansi) 

2. Accountability 
(Akuntabilitas) 

3. Responsibility 
(Pertanggungjawaban) 

4. Independency 
(Kemandirian) 

5. Fairness (Kewajaran)  

Sedarmayanti (2007:57)  
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