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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semakin berkembangnya era demokrasi dan birokrasi pada saat ini maka 

semakin banyak tuntutan publik agar terciptanya tata kelola yang baik, agar 

kepercayaan tetap solid maka perlu diciptakan suatu kondisi yang transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan, kondisi ini disebut Good Corporate Governance 

(GCG). GCG tidak hanya diterapkan pada sektor swasta saja tetapi juga pada sektor 

pemerintahan, yang jelas tuntutan untuk transparan dan akuntabel diperlukan dalam 

konsep ini. Penerapan GCG tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 

organisasinya, yang ditunjukkan dari adanya peningkatan kinerja, berhasil ditekannya 

konflik kepentingan dan harmonisasi pengambil keputusan berjalan dengan baik 

(Syahroza, 2009). 

Upaya untuk melaksanakan GCG ditetapkan peraturan-peraturan yang terkait. 

Khusus pada BUMN  adalah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan 

(pasal 1): 

1. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha. 
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2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) 

dan Perusahaan Umum (Perum). 

4. Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BUMN karena mempunyai hubungan hukum. 

Kewajiban BUMN menerapkan GCG (pasal 2): 

1.  BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, 

dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. 

2.  Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi 

menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, 

manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, 

mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, 

tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct). 

Dalam keputusan ini yang dimaksud Good Corporate Governance adalah prinsip-

prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip yang 

dimaksud dalam peraturan ini adalah (pasal3): 

1. Transparansi. 

2. Akuntabilitas. 
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3. Pertanggungjawaban. 

4. Kemandirian. 

5. Kewajaran. 

Melalui keputusan ini, BUMN diwajibkan untuk menerapkan Good Corporate 

Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance 

sebagai landasan operasionalnya (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 

2011).  

Beberapa manfaat perusahaan menerapkan GCG, adalah karena perusahaan 

semakin tertata rapi maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat, dan dengan 

menerapkan GCG maka diharapkan dapat mengurangi adanya penyalahgunaan 

wewenang. Permasalahnya adalah adanya perusahaan yang telah menerapkan GCG 

secara baik, tetapi perusahaan tersebut masih mengalami beberapa kecurangan yang 

dilakukan oleh pihak internal yang bekerjasama dengan pihak eksternal, masalah 

tersebut menyangkut dua hal yaitu masalah corporate governance dan pengendalian 

intern, hal ini dikarenakan masalah GCG menekankan hubungan pada berbagai pihak 

terutama pada tingkatan strategik, sedangkan kasus terjadinya pembobolan 

merupakan indikasi adanya pengendalian intern yang lemah, pengendalian intern 

tersebut terjadi pada tingkatan operasional (Syahroza, 2009).  

Dalam banyak kasus saat ini, terjadinya skandal bisnis (pelaporan keuangan) 

yang tidak benar, yang terkait dengan prinsip-prinsip GCG. Salah satunya:  

1. PT Kimia Farma, pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia 

Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan 
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tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, 

Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu 

besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 

Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali 

(restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada 

laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 

99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba 

awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku 

yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit 

Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, 

pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 

8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan 

penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada 

dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui 

direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master 

prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini 

telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada 

unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan 

penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan 

ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang 

tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan 

penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan 
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keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun 

gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak 

terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. 

2. PT. Kereta Api Indonesia, perusahaan tersebut telah mengabaikan prinsip-

prinsip GCG. Dimana terjadi kasus pada laporan keuangan PT. Kereta Api 

Indonesia tahun 2005, karena KAP tidak berhubungan dengan Komite Audit 

sesuai dengan corporate governance. Dengan demikian, kekeliruan dalam 

pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi (Tempo, 2006). 

3. Kasus terungkapnya skandal Waskita Karya, salah satu BUMN Jasa 

Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan patut 

dicermati secara mendalam. Di tengah gembar gembor pelaksanaan 

implementasi GCG pada BUMN. Terbongkarnya kasus ini berawal saat 

pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun 

lalu. Direktur UtamaWaskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya 

menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan 

pencatatan yang tidak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 

miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan 

sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan 

proyek multi tahun kedepan sebagai pendapatan tahun tertentu. Kasus ini 

memberikan tamparan keras untuk Kementerian Negara BUMN. 

Implementasi GCG di Indonesia ternyata masih sekedar formalitas belaka. 

Fakta ini terungkap dari keengganan Direksi Waskita melaksanakan GCG di 
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Waskita. Hal ini menunjukan betapa canggih dan cermatnya penutupan jejak 

dari kasus ini (Mekka, 2009). 

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa beberapa BUMN belum 

menerapkan prinsip-prinsip GCG yang semestinya, yaitu transparansi, dimana tidak 

ada keterbukaan dalam melaksanakan proses pelaporan keuangan dan pengambilan 

keputusan yang tidak benar. Juga akuntan yang telah merugikan stakeholders dengan 

mementingkan kepentingan dan keuntungan perusahaan dengan melakukan rekayasa 

laporan keuangan. Buruknya implementasi GCG yang terjadi antara lain dikarenakan 

selaku organ GCG, audit internal tidak melakukan fungsinya dengan optimal. Hal ini 

patut disayangkan mengingat audit internal merupakan alat kontrol yang menciptakan 

check and balances yang digunakan dalam pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Diduga kekeliruan tersebut tidak akan terjadi apabila audit internalnya 

berkualitas dan akan sangat berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate 

Governance. Maka dari itu kualitas audit internal perlu diteliti. 

Terdapat beberapa organ yang sangat berperan penting dalam mewujudkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance salah satunya yaitu, Audit internal. 

Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu 

organisasi untuk mengevaluasi kegiatan pembukuan, finansial, operasional, dan 

kegiatan lainnya sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan dalam 

mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian (Tugiman, 2006:11). 

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dilakukan oleh orang dalam 

bagian perusahaan terhadap seluruh operasional yang terjadi di perusahaan guna 
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membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kegiatan 

audit internal adalah untuk menilai dan memberikan rekomendasi untuk 

meningkatkan proses tata kelola organisasi agar proses tersebut mampu mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Audit internal merupakan 

faktor penting didalam penerapan Good Corporate Governance. (Sela, 2012:6). 

Krisis yang melanda Asia mendorong pemerintah Indonesia untuk 

bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia. 

Untuk itu, dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 

(KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Ekonomi, Keuangan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang perwakilan dari sektor 

publik dan swasta untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Pada 

tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor 

publik (public governance). KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional Good 

Corporate Governance (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, 

yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. 

Berdasarkan uraian di atas, tersirat pentingnya peran audit internal terhadap 

good corporate governance. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit Internal Terhadap 

Penerapan Good Corporate Governance (Survey pada beberapa BUMN di Kota 

Bandung”. 

 



8 
 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal di beberapa BUMN di Kota 

Bandung. 

2. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance di beberapa BUMN di 

Kota Bandung. 

3. Bagaimana pengaruh kualitas audit internal terhadap penerapan Good 

Corporate Governance di beberapa BUMN di Kota Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan  untuk mengetahui hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan audit internal di beberapa BUMN 

di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Good Corporate Governance di 

beberapa BUMN di Kota Bandung. 

3.  Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas audit internal terhadap 

penerapan Good Corporate Governance di beberapa BUMN di Kota 

Bandung. 
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1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

1. Bagi perusahaan, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan 

masukan dan saran kepada pihak perusahaan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas audit internal terhadap penerapan Good Corporate Governance. 

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

penulis tentang bagaimana pengaruh kualitas audit internal terhadap 

penerapan Good Corporate Governance. 

3. Bagi pembaca, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah informasi dan 

wawasan pembaca mengenai pengaruh kualitas audit internal terhadap 

penerapan Good Corporate Governance. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian pada beberapa BUMN di Kota Bandung. Waktu 

penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai. 


