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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Landasan Teori  

Bagian ini akan membahas lebih mendalam mengenai teori-teori dan 

pendekatan-pendekatan yang menjelaskan pengertian audit internal dan good 

corporate governance, serta teori yang menjelaskan hubungan dari kedua variabel 

tersebut berupa hasil penemuan terdahulu yang menjadi landasan teori dan 

sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti. 

2.1.2 Audit Internal 

2.1.2.1 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. 

Definisi Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:9)/ 

IPPF (2011) menyatakan bahwa: 

“Audit Internal adalah kegiatan assurancedan konsultasi yang independen 

dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan 

yangsistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses governance”. 
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Kegiatan audit internal dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah 

dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas pembukuan, akuntansi, dan 

kegiatan 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 berpendidikan, 

berpengetahuan dan berasal dari dalam organisasi yang ditugaskan dan telah 

memiliki kompetensitentang audit 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. 

Auditor internal juga merupakan profesi. Menurut Sawyer (2005:10) 

menyatakan bahwa: 

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasional kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah : 

a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,  

b.Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi,  

c. Peraturan Eksternal serta kebijaksanaan dan prosedur internal yang bisa 

diterima telah diikuti,  

d. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,  

e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis,  

f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. ”. 
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2.1.2.2 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal sekarang ini semakin dibutuhkan dalam 

suatuperusahaan. Tanpa adanya fungsi audit internal pada suatu perusahaan, 

makatidak akan ada sumber informasi internal yang independen mengenai kinerja 

yangada di perusahaan. 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:27) menyatakan bahwa : 

“Fungsi Audit Internal (FAI) adalah sebuah departemen, bagian, divisi, 

satuan, tim konsultan atau pihak lain yang memberikan jasa assurance dan 

jasa konsultasi secara obyektif dan independen, yang dirancang untuk 

memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi”. 

 

Tanggung jawab pelaporan penanggungjawab fungsi audit internal 

interpretasi Standar Atribut Profesi Audit Internal – Standar 1110 (2004:43) 

menyatakan bahwa: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tangung jawabnya. Independensi akan 

meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komnikasi yang 

memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”. 

 

Pengelolaan fungsi audit internal interpretasi Standar Kinerja Profesi 

Audit Internal – Standar 2000 (2004:95) menyatakan bahwa: 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan 

fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi Organisasi”. 

 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi audit internal 

merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang 

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain. Untuk 

memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. 

Dengan cara menganalisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar 
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penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa tersebut. 

Audit internal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga tidak 

hanya terbatas pada audit catatan-catatan akuntansi. 

 

2.1.2.3 Tujuan dan Rungan Lingkup Audit Internal 

Audit internal dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkannya, tentunya ada ruang lingkup yang harus dijalankan agar 

manajemen perusahaan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan efektif, 

sehingga perusahaan mampu mengurangi berbagai risiko seperti bentuk 

kecurangan, kejahatan, transaksi mencurigakan dalam perusahaan, dan lain 

sebagainya. 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:5) mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

“1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi 

kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor 

internal 

  2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran,ruang 

lingkup, dan tujuan audit internal 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi 

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan 

bagi auditor internal 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang 

seharusnya (international best practices)”. 

 

Ruang lingkup audit internal menurut Standar Kinerja Profesi Audit 

Internal – Standar 2100 (2004:20) menyatakan bahwa: 



14 
 

 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, 

dan menyeluruh”. 

 

Dalam standar kinerja dalam Standar Profesi Audit Internal – Standar 

Kinerja 2100 (2004:20-22) yang telah diperbaharui dengan IPPF (2011)  terkait 

dengan corporate governancedinyatakan sebagai berikut: 

2110 Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang 

sesuai untuk meningkatkan proses governancedalam mencapai tujuan-tujuan 

berikut: 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi. 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-

unit yang tepat di dalam organisasi. 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan 

mengkomunikasikan informasi di antara, pemimpin, dewan pengawas, 

auditor internal dan eksternal serta manajemen. 

 

2.1.2.4 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 fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan 

Standar Atribut 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.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 

menjaminkelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan, 

auditor internal memiliki kualifikasi yang memadaisecara independen dan 

objektif,serta pelaksanaan kegiatan audit dalam menjalankan tugasnya. 

 

2.1.2.5 Kualitas Audit Internal 

 Kualitas auditinternal profesional menurut Sawyer (2005:47) menyatakan 

bahwa: 

 “Auditor profesional membutuhkan seorang staf yang profesional. 

Lingkup yang luas dari audit internal modern mensyaratkan pengetahuan 

yang luas mengenai metode-metode dan teknik-teknik audit. Persyaratan 

ini menetapkan standar yang tinggi pula dalam audit internal – standar 

yang sudah tidak bisa dikompromikan lagi”. 
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  Kualitas audit internal adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh auditor 

internal inhouse (ada di dalam organisasi) atau outhouse (ada di luar organisasi). 

Berikut 3 kualitas yang harus dimiliki auditor internal: 

1. Objektivitas Auditor Internal 

Objektivitas auditor internal menurut Standar Atribut Profesi Audit 

Internal (2004:32) menyatakan bahwa: 

“Objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak yang 

memungkinkan auditor internal untuk melaksanakan tugas sedemikian 

rupa sehingga mereka memiliki keyakinan yang jujur dalam hasil kerja 

mereka tanpa kompromi penting dalam kualitas. Objektivitas 

mensyaratkan auditor internal untuk tidak mendelegasikan keputusan 

(judgement) mereka mengenai masalah audit kepada pihak lain”.  

  

Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, yaitu antara 

lain tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan (conflict of interest). 

2.  Kompetensi Auditor Internal 

Kompetensi auditor internal menurut International Professional Practices 

Framework (IPPF) (2011:33) menyatakan bahwa : 

“Auditor internal akan terlibat hanya dalam layanan tersebut yang 

memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Dan akan terus  

meningkatkan kemampuan, efektivitas, dan kualitas layanan mereka”. 

 Auditor internal harus memiliki kompetensi, yaitu antara lain pengetahuan 

dan kemampuan. 
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3.  Kinerja Pekerjaan Auditor Internal 

Kinerja pekerjaan auditor internal menurut Standar Kinerja Profesi Audit 

Internal (2004:33) menyatakan bahwa: 

“Menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran 

kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik terbaik 

pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak 

lanjut. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan 

audit internal”. 

 

 Auditor internal harus memiliki kinerja pekerjaan, yaitu standar kinerja 

yang meliputi tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab. Juga standar atribut yang 

meliputi pengelolaan fungsi audit internal. 

  

2.1.3 Good Corporate Governance 

2.1.3.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Kata “governance” berasal dari bahasa perancis “gubernance” yang berarti 

pengendalian. Untuk melakukan penjaminan internal yang efektif dan jasa 

konsultasi, sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang bisnis organisasi. 

Sebagai bagian dari mendapatkan pemahaman itu, perlu untuk menentukan 

bagaimana organisasi beroperasi dari perspektif atas hingga bawah. Atas semua 

sarana beroprasi organisasi sering disebut sebagai tata kelola 

perusahaan.Pengertian governance menurut Kurt, F. Reding, et al (2009:34) 

adalah sebagai berikut : 

“Proses yang dilakukan oleh dewan direksi untuk mengotorisasi, langsung, 

dan mengawasi pengelolaan tujuan organisasi”.  

 



18 
 

 

Berdasarkan definisi tersebut, governance berarti suatu proses pengelolaan 

dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi. Selanjutnya kata 

tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan, menjadi corporate 

governance. Dalam bahasa Indonesia corporate governance diterjemahkan 

sebagai tata kelola perusahaan. 

 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Daniri (2005:8) 

adalah sebagai berikut: 

“Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai suatu 

polahubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan 

(Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada 

pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan 

tetapmemperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan 

peraturanperundangan dan norma yang berlaku”. 

 

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa GCG merupakan pola 

hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan untuk mendorong 

terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabilitas, dan konsisten 

dengan peraturan perundangan-undangan yang dapat membantu tercapainya 

kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip good 

corporate governance. 

 

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

Menurut peraturan Mentri BUMNNomer : PER-01/MBU/2011 penerapan 

prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk: 

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing 

yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu 
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mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk 

mencapai maksud dan tujuan BUMN. 

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, 

sertamemberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ 

Persero/Organ Perum. 

3. Mendorong agar Organ Perser/Organ Perum dalam membuat keputusan 

dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran 

akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku 

kepentingan (stakeholders)maupun kelestarian lingkungan di sekitar 

BUMN. 

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi 

nasional. 

Tujuan good corporate governance menurut Siswanto Sutojo (2008:9-10). 

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”. 
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Menurut Daniri (2005:14) Konsep dan Penerapannya dalam Konteks 

Indonesia, jika perusahaan menerapkan GCG secara konsisten dan efektif maka 

akan dapat memberikan manfaat antra lain: 

1. Mengurangi agency cash, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang 

saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital). 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan 

citraperusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan 

perusahaanterhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan 

kebijakan yangditempuh perusahaan. 

 

2.1.3.3 Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Menurut pedoman GCG yang dilakukan oleh Komite Nasional kebijakan 

Governance (2006:25) pada dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat di dalam 

penerapan GCG, yaitu: 

1. Pemegang saham 

Pemegang saham adalah orang atau individu-individu atau suatu instansi 

yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan 

saham yang disetornya. Hak pemegang saham, yaitu : 

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang 

saham  

b. Memeperoleh informasi perusahaan 
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c. Menerima pembagian keuntungan 

2. Dewan komisaris 

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1995, komisaris adalah organ 

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan 

atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam 

menjalankan perseroan. 

3. Direksi  

Dewan direksi bertugas mengelola perseroan dan direksi wajib 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 

saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

4. Komite Audit 

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan prinsipm GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan 

komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang 

dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam 

melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan 

keuangan. Komite audit dituntu untuk bertindak secara independen. 

5. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal bertanggungjawab memberi opini atau pendapat 

terhadap laporan keuangan perusahaan.Laporan auditor independen 

adalah ekspresi dari opini profesi mereka mengenai laporan 

keuangan.Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab 
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manajemen, auditor eksternal bertanggung jawab untuk menilai 

kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat. 

6. Auditor Internal 

Auditor internal bertanggung jawab kepada direktur utama dan 

memiliki akses langsung ke komite audit.Hal ini memberikan ruang 

gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal dalam 

melaksanakan tugasnya.Auditor internal membantu manajemen senior 

dalam menilai risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan 

mengevaluasi struktur pengendalian. 

7. Sekretaris Perusahaan 

Fungsi sekretaris harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur 

perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi 

tersebut. 

8. Manajer dan karyawan 

Sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial 

mereka dan tanggung jawab organisasionalyang diberikan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang diperlukan.Manajer semakin cenderung 

mempertimbangkan tanggung jawab mereka terutama kepada 

perusahaan dan pemegang saham.Karyawan khususnya yang diwakili 

oleh serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam 

perusahaan dapat mempunyai kebijakan tata kelola perusahaan 

tertentu. 

 



23 
 

 

9. Pihak-pihak yang berkepentingan 

Pemerintah terlibat dalam corporate governance melalui hukum dan 

peraturan perundang-undangan.Kreditor yang mempunyai pinjaman 

mungkin juga mempunyai kebijakan perusaahaan. 

 

2.1.3.4 Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance 

 Tujuan penetapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut 

tim Corporate Governance adalah untuk meletakan landasan bagi pengembangan 

pelaksanaan Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan secara umum 

dan di lingkungan BUMN/D pada khususnya. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam peraturanMentri 

BUMNNomer : PER-01/MBU/2011, yaitu : 

1. Transparansi  yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

4. Kemandirian yaitukeadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 
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pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan (stakeholder)yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundangan-undangan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh audit internal terhadap penerapan 

good corporate governance telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: 

Penelitian Dedi Kusmayadi (2012:155) yang membahas tentang 

determinasi audit internal dalam mewujudkan good coorporate governance. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa audit internal berpengaruh positif signifikan 

terhadap penerapan good corporate governance. Hasil tersebut menunjukan 

semakin baik dan memadainya audit internal dilakasanakan maka akan 

memberikan implikasi semakin baiknya penerapan good corporate governance, 

hal ini memberikan indikasi kuat bahwa audit internal dipandang sebagai elemen 

penting dan strategis serta sangat dibutuhkan dalam mendukung efektifitas 

terwujudnya good corporate governance. 

Penelitian Ayuthia, Andreas, dan Hardi (2013:24) yang membahas tentang 

pengaruh faktor-faktor audit internal terhadap pelaksanaan good corporate 

governance. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan audit internal sangat 

mempengaruhi pelaksanaan good corporate governance pada BUMN. Oleh 

karena itu disarankan dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus benar-
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benarmemperhatikan faktor-faktor audit internal yang terdiri dari independensi, 

kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegaiatan pemeriksaan 

sehingga manfaatpelaksanaannya menjadi lebih optimal. 

 Sundayani (2013:48) 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. 

 

2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Tahun Judul Variabel Hasil 

1 Dedi 

Kusmayadi 

2012 Determinasi Audit 

Internal dalam 

Mewujudkan Good 

Corporate Governance 

1. Determinasi 

Audit Internal 

2. Good 

Corporate 

Governance 

Semakin baik dan 

memadainya audit internal 

dilaksanakan maka akan 

memberikan implikasi 

semakin baiknya penerapan 

Good Corporate 

Governance. 

2 Ayuthia, 

Andreas, 

dan Hardi 

2013 Faktor-faktor Audit 

Internal terhadap 

Pelaksanaan Good 

Corporate Governance 

1. Faktor-faktor 

Audit Internal 

2. Good 

Corporate 

Governance 

Auditor internal harus 

memperhatikan faktor-faktor 

audit internal, sehingga 

pelaksanaan Good Corporate 

Governancelebih optimal. 

3 Sundayani 2013 Pengaruh Audit 

Internal terhadap 

Penerapan Good 

Corporate Governance 

1. Audit Internal 

2. Good 

Corporate 

Governance 

Audit internal berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

penerapan Good Corporate 

Governance. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terbukti bahwa audit 

internal berpengaruh terhadap penerapan GCG.  Perusahaan melayani kepentingan 

stakeholder dengan tata kelola yang baik. Maka diperlukan prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

kemandirian, kewajaran. Audit internal sebagai organ perusahaan diperlukan 

untuk menilai kinerja prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan penelitian tersebut, maka 

penelitian dapat digambarkan kerangka pemikiran sbb. 

 

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Kepentingan Stakeholder 

Tata Kelola 

Prinsip Tata Kelola Yang Baik: 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Pertanggungjawaban 

4. Kemandirian 

5. Kewajaran 

Organ Audit 

Internal 

KualitasAudit Internal 

Hipotesis 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate 

Governance 

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan (Tugiman, 2006:11). Selain itu audit internal merupakan kegiatan 

assurace dan konsultasi yang independent dan objektif yang dirancang untuk 

memberikan tambahan dan meingkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit 

internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan, melalui suatu pendeketan 

yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pegendalian, dan proses governance (KPAI, 2004). 

Secara lebih spesifik, organisasi mengandalkan fungsi audit internal untuk 

membantu memastikan bahwa proses manajemen risiko, lingkup pengendalian 

secarakeseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan 

ekspektasi manajemen. Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut 

menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan 

memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif 

memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam 

pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal 

tidak hanya sebatas sebagai “detector” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah 

yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya good 

governance (Saptapradipta, 2013). Selain itu fungsi audit internal harus menilai 

dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses 
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governance dalam mencapai tujuan (Standar Profesi Audit Internal 2100, 

2004:20) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal sangat 

menunjang pada tercapainya sasaran perusahaan yaitu efisiensi dan efektivitas 

yang merupakan bagian dari audit internal. Sasaran yang dicapai dari audit 

internal adalah dapat tercapainya good corporate governance. Agar dapat 

tercapainya sistem pengawasan yang baik maka pimpinan perusahaan harus 

membentuk suatu bidang pengawasan yang independen dan dapat bertanggung 

jawab, dan audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat 

dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan, 

kinerja karyawan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen. 

Jadi semakin tinggi kualitas audit internal, maka akan semakin tinggi pula 

penerapan good corporate governance yang dilakukan suatu perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk yaitu sebagai berikut : 

Ho : Kualitas audit internal tidak berpengaruh terhadap penerapan good corporate 

governance 

Ha : Kualitas audit internal berpengaruh terhadap penerapan good corporate 

governance 

 

 


