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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep, Konstruk Variabel Penelitian 

2.1.1 Audit Internal 

2.1.1.1 Definisi Audit Internal 

Menurut Sukrisno Agoes (2013) definisi dari audit internal adalah  

sebagai berikut: 

“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan 

oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan 

catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan 

manajemen puncak yang telah ditentukan”. 

 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Audit Internal 

adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan di dalam perusahaan, pemeriksaan 

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain guna 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2011:29) definisi audit internal adalah: 

“Pemeriksaan yang berkerja dalam perusahaan, yang tugas pokoknya 

adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”. 

 

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa audit internal merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran 

suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah 

(value added) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas operasional 

organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi 
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kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. 

Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan 

atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif dalam bentuk 

hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan 

organisasi. 

 

2.1.1.2 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal sekarang ini semakin dibutuhkan dalam suatu 

perusahaan. Tanpa adanya fungsi audit internal pada suatu perusahaan, maka tidak 

akan ada sumber informasi internal yang independen mengenai kinerja yang ada 

di perusahaan. 

 Menurut Mulyadi (2002) terdapat fungsi dari audit internal, diantaranya:  

1. Fungsi Audit Internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian 

internal dan efisiensi pelaksanaan berbagai unit organisasi. Dengan 

demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang 

fungisinya adalah mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur 

pengendalian internal yang lain. 

2. Fungsi Audit internal merupakan kegiatan peniliaian bebas, yang 

terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa 

akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan 

cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-

komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal 

menyediakan jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan 
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semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada 

audit atas catatan akuntansi. 

Menurut Sawyer et al (2005) yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani 

menyebutkan bahwa audit internal mampu membantu manajemen dalam : 

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi oleh 

manejemen puncak.  

2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. 

3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior. 

4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. 

5. Membantu proses pengambilan keputusan. 

6. Menganalisis masa depan – bukan hanya untuk masa lalu. 

7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan. 

 

2.1.1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Tugas Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2004) tujuan pelaksanaan audit internal adalah 

membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan 

berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan 

dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula 

usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar. Anggota 

organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkat 

manajemen dan dewan.  
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Menurut Ardeno Kurniawan (2012) bahwa auditor internal yang bertugas 

untuk melaksanakan fungsi audit internal akan membantu manajemen dengan cara 

melakukan evealuasi atas kualitas proses-proses tata kelola organisasi, manajemen 

risiko dan pengendalian-pengendalian dengan melaksanakan berbagai macam 

metodelogi yang diperlukan dengan harapan agar organisasi yang dilayani oleh 

fungsi audit internal mampu untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 

1. Keandalan informasi keuangan dan operasi yang dihasilkan 

organisasi. 

2. Pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi dengan sedemikian rupa 

sehingga risiko-risiko tersebut dapat dibatasi sampai pada level yang 

dapat diterima. 

3. Dipatuhinya peraturan-peraturan yang berlaku. 

4. Tercapainya kriteria-kriteria operasi yang memuaskan. 

5. Penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien. 

6. Pencapaian tujuan organisasi dengan efektif. 

Menurut Ardeno Kurniawan (2012:22) bahwa tujuan dari audit internal adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan analisis operasional secara objektif dan independen. 

2. Menguji berbagai fungsi, proses dan aktfitas suatu organisasi serta 

external value chain. 

3. Membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang efekif. 

4. Melakukan assesment secara sistematis dengan pendekatan multi 

disiplin. 
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5. Melakukan evaluasi dan menilai efektivitas risk management, 

control dan governance processes. 

Jasa yang diberikan oleh auditor internal yang berkaitan dengan proses 

tata kelola organisasi, manajemen risiko serta pengendalian akan mencakup 

penilian terhadap efektivitas tata kelola yang dilakukan, cara-cara yang dilakukan 

di dalam menghadapi risiko-risiko bisnis dan pengendalian yang dilakukan atas 

proses bisnis. Dengan memberikan jasa-jasa audit yang telah disebutkan tersebut 

maka auditor internal akan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi 

oleh profesi audit internal dan memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui 

pemberian proses penjaminan (assurance process) dan konsultasi (consultation 

process) atas proses tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian. 

Nilai tambah yang diberikan oleh fungsi audit internal sangatlah fundamental bagi 

kelangsungan hidup suatu organisasi karena banyak organisasi yang mengalami 

permasalahan besar ketika proses-proses tata kelola organisasi, manajemen risiko 

atau pengendalian tidak diperhatikan dan tidak dilaksanakan dengan baik 

(Kurniawan, 2012). 

Menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20) lingkup 

tugas audit internal adalah: 

1. Pengelolaan risiko, audit internal harus membantu organisasi dengan 

cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan 

sistem pengendalian intern. 
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2. Pengendalian, audit internal harus membantu organisasi dalam 

memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara 

mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian 

tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara 

berkesinambungan. 

3. Proses governance, audit internal harus menilai dan memberikan 

rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance  

dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: 

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

organisasi. 

b. Memastikan pengelolaan kerja 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 dan 

mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan 

pengawas, auditor internal dan auditor eksternal serta manajemen. 

 

2.1.1.4 Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting 

yang dilakukan oleh auditor internal dalam menjalankan proses audit untuk 

menentukan arah, tujuan, dan pendekatan dalam proses audit internal. Menurut 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) pelaksanaan audit internal 
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adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan penugasan 

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan 

rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, 

sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya, dalam merencanakan 

penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan: 

a. Sasaran dari kegiatan dan mekanisme yang digunakan kegiatan 

tersebut dalam mengendalikan kinerjanya. 

b. Risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumberdaya, dan operasi 

yang diaudit serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan 

dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. 

c. Kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian internal. 

d. Peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko 

dan sistem pengendalian internal. 

2. Pelaksanaan Penugasan 

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi 

yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 

a. Mengidentifikasi informasi, auditor internal harus  

mengidentifikasi informasi yang memadai untuk mencapai tujuan 

penugasan. 
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b. Analisis dan evaluasi, auditor internal harus mendasarkan 

kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang 

tepat. 

c. Dokumentasi informasi, auditor internal harus 

mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung 

kesimpulan dan hasil penugasan. 

d. Supervisi penugasan, setiap penugasan harus disupervisi dengan 

tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, 

dan meningkatnya kemampuan staf. 

3. Komunikasi Hasil Penugasan 

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya 

secara tepat waktu. 

a. Kriteria komunikasi, komunikasi harus mencakup sasaran dan 

lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindak 

lanjutnya. 

b. Kualitas komunikasi, komunikasi yang disampaikan baik tertulis 

maupun lisan harus akurat, obyektif, jelas, ringkas, konstruktif, 

lengkap, dan tepat waktu. Jika komunikasi akhir mengandung 

kesalahan dan kealpaan, penganggungjawab fungsi audit internal 

harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada 

semua pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya. 

c. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar, dalam hal 

terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 
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penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus 

mengungkapkan: 

 Standar yang tidak dipatuhi 

 Alasan ketidakpatuhan 

 Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

d. Penyampain hasil-hasil penugasan, penanggungjawab fungsi audit 

internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak 

yang berhak. 

4. Pemantauan Tindak Lanjut 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen. 

 

2.1.1.5  Standar Profesi Audit Internal 

Kegunaan standar profesi menurut Hiro Tugiman (2004) menjelaskan 

mengenai pandangan dari berbagai hal, kegunaan standar profesi ini adalah untuk: 

1. Memberikan pengertian tentang peran dan tanggung jawab audit 

internal kepada seluruh tingkat manajemen, dewan direksi, badan-

badan publik, auditor eksternal, dan organisasi-organisasi profesi 

yang bersangkutan. 

2. Menetapkan dasar pedoman dan pengukuran atau peniaian 

pelaksanaan auditor internal. 

3. Memajukan praktek audit internal. 

 

Standar profesi membedakan antara berbagai macam tanggung jawab 

organisasi yang meliputi dewan, unit audit internal, pimpinan audit internal, para 

pemeriksa internal (internal auditor), dan pemeriksa eksternal (external auditor). 
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Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kosorsium organisasi profesi 

audit internal menerbitkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dijelaskan oleh 

Hiro Tugiman (2004) dalam bukunya yang berjudul Standar Profesi Audit isi dari 

standar-standar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Independensi. 

2. Kemampuan Profesional. 

3. Lingkup Pekerjaan. 

4. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan. 

5. Manajemen Bagian Audit Internal. 

Lebih lanjut Standar profesi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Independensi 

Independensi pada auditor internal adalah mandiri dan terpisah dari 

berbagai yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri 

apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. 

Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian 

yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat 

diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. 

Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif 

para auditor internal. 

2. Kemampuan Profesional 

Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan 

ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan 

tanggungjawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. 
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Pimpinan 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. 

3. Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal, sebagaimana ditetapkan 

dalam standar professional audit internal meliputi pemeriksaan apa 

saja yang harus dilaksanakan. Meninjau terhadap kecukupan suatu 

sistem pengendalian internal, apakah sistem yang ditetapkan telah 

memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan 

sasaran organisasi akan dicapai secara ekonomis dan efisien. 

Meninjau terhadap keefektivan sistem pengendalian internal apakah 

sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan 

meninjau kualitas pelaksanaan kegiatan apakah tujuan dan sasaran 

organisasi telah dicapai. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (Follow up). Pemeriksaan internal (internal auditor) 

bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas 

pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau diriview oleh 

pengawas. 

Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan perencanaan pemeriksaan 
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perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan 

disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, memuat informasi dasar 

tentang kegiatan yang diperiksa dan program pemeriksaan, 

menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak yang dipandang perlu, 

melaksanakan survei secara tepat, menentukan bagaimana, kapan, 

dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. 

Kemudian dilakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, hal 

tersebut diperlukan untuk membuktikan kebenaran informasi dan 

mendukung hasil pemeriksaan. Setelah pengujian dan 

pengevaluasian informasi dilakukan pemeriksa internal harus  

melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terakhir pemeriksa 

internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut 

untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah 

dilakukan tindakan yang tepat. 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 

Pimpinan audit internal harus mengelola badan audit internal secara 

tepat, sehingga: 

a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung 

jawab. 

b. Yang disetujui manajemen senior dan diterima oleh dewan. 

c. Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien 

dan efektif. 
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d. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan 

standar profesi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pimpinan audit internal harus memiliki 

pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal, 

harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal, 

harus membuat kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan 

dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa, harus menetapkan program 

untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit 

internal, harus mengkoordinasika usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan 

auditor eksternal, dan harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu 

atau jaminan kualitas untuk mengecaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal. 

 

2.1.2 Pengendalian Internal 

2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal 

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-

masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional 

perushaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan 

Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan 

mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. 

Definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh banyak penulis 

pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO (The Committe of 

Sponsoring Organizazitions of the Treadway Commission) sebagai suatu inisiatif 

dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Pada tahun 1992, COSO yang 
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didirikan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi fakor-faktor yang 

menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk 

mengurangi kejadian tersebut telah menerbitkan Internal Control Framework 

yang di dalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian internal, standar, 

dan kriteria pengendalian internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai 

sistem pengendalian mereka.  

Pada edisi yang baru ini, COSO (2013) mendefinisikan pengendalian 

internal sebagai berikut: 

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, 

reporting, and compliance”. 

 

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO 

tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal 

tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian 

integral kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat 

menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan 

bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya 

dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif 

dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan 

disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya 

pengendalin internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya tergantung 

pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari 

berbagai keterbatasan. 
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Adapun pengendalian internal yang dikutip Hiro Tugiman (2004) adalah 

sebagai berikut: 

Pengendalian internal yang baik berarti: 

1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien 

2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya 

3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

COSO (2013) dalam framework terbarunya meyatakan mengenai tujuan-

tujuan pengendalian internal sebagai berikut: 

“The framework provides for three categories of objectives, which allow 

organizations to focus on differing aspects of internal control: 

1. Operations Objectives – These pertain to effetiveness and 

efficiency of the entity’s operations, including operational and financial 

performance goals, and safeguarding assets against loss 

2. Reporting Objectives – These pertain to internal and external financial 

and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, 

transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized 

standard setters, or the entity’s policies 

3. Compliace Objectives – These pertain to adherence to laws and 

regulations to which the entity is subject.” 

 

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukan 

untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus 

pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan 

operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan kepatuhan. 

Tujuan-tujuan pengendalian internal yang dirumuskan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2001) dalam buku “Standar Profesional Akuntan Publik” 
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adalah sebagai berikut: 

1. Keandalan pelaporan keuangan. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa tujuan pengendalian 

internal yaitu mencakup 3 (tiga) hal pokok yang dapat diuraikan adalah: 

1. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan 

efisiensi operasi, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi 

perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian internal dimaksudkan 

untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi 

dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga 

tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji 

kebenarannya. 

3. Tujuan-tujuan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk 

meningkatkan kepatuhan entitas terhadap hukum-hukum dan 

peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, 

maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri. 

Ketiga tujuan pengendalian tersebut merupakan hasil (output) dari suatu 

pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan 
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unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan 

pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian intern 

tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian 

internal. 

 

2.1.2.3 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Azhar Susanto (2008) mengutip COSO dan SAS no.78 

menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki lima komponen pengendalian 

internal: 

1. Lingkungan Pengendalian  

Adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran 

tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Berikut ini 

beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian: 

a. Integritas dan nilai etika 

Tujuan organisasi dan bagaimana tujuan tersebut dicapai 

didasarkan kepada pilihan dan pertimbangan nilai. Saat 

dihubungkan dengan standar perilaku, pilihan dan pertimbangan 

nilai tersebut dapat mecerminkan integritas dan komitmen 

manajemen terhadap nilai etika. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi berarti karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian 

untuk melakukan tugasnya. Manajemen menentukan sebaik apa 

tugas tersebut harus dilaksanakan dan apakah kinerja yang 
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diharapkan tersebut sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memperkerjakannya. Di dalam suatu organisasi, bila 

suasana kompetensi lemah maka kesalahan dan pelanggaran 

prosedur akan sering terjadi. 

c. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor 

Tim auditor beranggotakan beberapa orang yang berasal dari luar 

organisasi. Bila para auditor dapat melaksanakan peranannya 

dengan baik dalam menilai kebijakan dan operasi perusahaan 

maka siste pengendalian intern akan lebih efektif dalam mencapai 

tujuannya. 

d. Filosofi dan gaya manajemen 

Merupakan pendekatan manajemen dalam menghadapi risiko 

bisnis, sikap dalam menghadapi akurasi data akuntansi, dan 

perhatiannya terhadap kesesuaian antara anggaran dan realisasi 

operasi. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka menyeluruh untuk 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas yang 

dilakukan oleh manajemen. 

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

Manajemen harus memberikan wewenang dan tanggung jawab 

untuk menjalankan aktivitas serta membuat laporan yang 

diperlukan berkaitan dengan aktivitas dan metode pemberian 
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wewenang yang dilakukannya. 

g. Kebijakan mengenai SDM dan penerapannya 

Kebijakan mengenai sumber daya manusia memberi pesan 

kepada semua karyawan tentang apa yang diharapkan organisasi 

berkaitan dengan masalah integritas, etika dan kompetensi. 

2. Penilaian Risiko 

Menilai risiko merupakan komponen kedua dari pengendalian 

internal. Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang 

menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Resiko dapat 

berasal dari dalam atau luar perusahaan. Resiko yang berasal dari 

luar perusahaan secara keseluruhan, termasuk didalam resiko ini 

adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi 

ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana 

alam. Resiko yang berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan 

aktivitas tertentu didalam organisasi misalnya gangguan yang 

menimpa sistem informasi baik yang disebabkan oleh kesalahan 

karyawan yang tidak terlatih atau karyawan yang tidak memiliki 

motivasi atau juga karena perubahan dalam tanggung manajemen 

sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan tim audit. 

3. Pengendalian Aktivitas 

Komponen pengendalian internal yang ketiga adalah kebijakan dan 

prosedur yang dimiliki manajemen  untuk memberikan jaminan yang 
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meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana 

seharusnya. Seorang akuntan mengenai berbagai jenis pengendalian 

aktivitas diantaranya yaitu: 

a. Prosedur Otoritas 

Prosedur ini dibuat untuk memberikan otoritas (kewenangan) 

kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu 

transaksi. 

b. Mengamankan aset dan catatannya 

Kategori kedua dari pengendalian aktivitas difokuskan kepada 

keamanan aset dan catatannya. Manajemen harus menerapkan 

perlindungan yang baik untuk melindungi aset dan catatannya. 

c. Pemisahan fungsi  

Kategori ketiga ini pengendalian aktivitas menyoroti tentang 

pemisahan tanggung jawab. 

d. Catatan dan dokumentasi yang memadai 

Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan 

catatan akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi 

akuntansi yang terjadi telah dicatat dengan tepat. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Komponen keempat dari pengendalian internal adalah informasi dan 

komunikasi. Informasi diperlukan oleh semua kegiatan manajemen 

organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan 

terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Informasi yang berkualitas 
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(akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap) diidentifikasi, 

diambil/diterima, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi. 

Komunikasi sudah tercakup dalam sistem informasi, akan tetapi 

komunikasi lebih luas dari pengeloalaan data internal dan eksternal 

untuk menghasilkan laporan keuangan. Komunikasi harus dapat 

menyampaikan pesan dengan jelas dari top manajemen bahwa 

karyawan harus melakukan pengendalian internal dengan serius. 

5. Pengawasan 

Pengawasan sebagai komponen ketika dari sistem pegendalian 

internal, mengenai proses pengendalian terhadap kualitas kinerja 

sistem pengendalian internal. Perubahan organisasi dan cara 

bagaimana pengendalian internal diterapkan oleh perusahaan. 

Adanya pengawasan membantu manajemen dalam menentukan 

perbaikan sistem bagaimana yang diperlukan untuk menghadapi 

perubahan keadaan. Pengawasan ini meliputi juga didalamnya 

penilaian terhadap rancangan dan penerapan pengendalian serta 

tindakan perbaikan. Pengawasan dapat dilakukan dalam dua cara, 

yaitu: melalui aktivitas yang sedang berjalan dan melalui penilian 

yang dilakukan secara terpisah. 

a. Pengawasan aktivitas monitoring yang berjalan 

Pengawasan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi 

efektivitas pengendalian internal dalam aktivitas sehari-hari. 
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b. Penilaian terpisah 

Adalah penilaian untuk efektivitas sistem pengendalian internal. 

Manajemen dapat memilih untuk menilai seluruh proses 

pengendalian internal atau menilai pengendalian mutu. 

 

2.1.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pada dasarnya pengendalian internal yang telah memadai akan berjalan 

dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila ditunjang oleh 

adanya SDM (Sumber Daya Mannusia) yang baik pula. Tetapi kenyataanya justru 

cara kerja Sumber Daya Manusia yang tidak baik inilah disebut dengan 

keterbatasan pengendalian internal. 

Mulyadi (2007) mengemukakan tentang keterbatasan bawaan yang 

melekat dalam setiap pengendalian internal ada lima yaitu sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 
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3. Kolusi 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 

dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdektesinya oleh pengendalian internal 

yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau 

kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian 

internal tersebut. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya faktor-

faktor tersebut sangat membatasi terhadap kelancaran jalannya pengendalian 

internal yang telah ditetapkan manajemen. Karena faktor-faktor tersebut ini sangat 

mudah untuk merusak citra para personilnya yang bekerja dengan sungguh-

sungguh, maka manajemen harus menaruh perhatian yang cepat tanggap terhadap 

suatu penyimpangan yang terjadi sehingga bisa mengambil suatu tindakan yang 

cepat dan tepat. Pengendalian internal yang telah ada secara fisik ditunjang oleh 

tujuan yang tinggi dari pelaksanaanya. 
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2.1.3 Good Corporate Governance 

2.1.3.1 Definisi Good Corporate Governance 

Pertama kali, istilah corporate governance diperkenalkan oleh Cadbury 

Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadburry Report 

Tjager menyatakan (dalam Emirzon, 2006) laporan ini dipandang sebagai titik 

balik (turning point) yang menentukan praktik Corporate Governance di seluruh 

dunia. Cadburry Committee mendefinisikan corporate governance sebagai: 

“A set of rules that define the relantionship between shareholder, managers, 

creditors, the goverment, employees and other internal and external stakeholders 

in respect to their rights and responsibilities”. 

The Organization for Economic Corporation and Developement (OECD, 2005), 

mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: 

“Corporate governance is the system by which business corporation are 

directed and control. The corporate governance structure specifies the 

distribution of right and responbilities among different participant in the 

corporattion, such as the board, the managers, shareholders and other 

stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision 

on corporate affairs. 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”. 

 

Definisi ini menjelaskan bahwa corporate governance sebagai sistem 

yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. 

Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha 

maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. Corporate governance juga 

mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta 

dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan. 
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Keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: 

Kep117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance 

pada BUMN, menetapkan bahwa : Corporate Governance 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 dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, 

berlandaskan peraturan perundang dan nilai-nilai etika, sedangkan stakeholders 

adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung 

maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan 

pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditus, dan pihak 

berkepentingan lainnya (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2002). 

Definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Daniri (2005) 

adalah sebagai berikut: 

“Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai suatu pola 

hubungan, 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 tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangundangan dan norma yang berlaku”. 

 

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa good corporate governance 

merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan 

untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien, transparan dan 

konsisten dengan peraturan perundang yang dapat membantu tercapainya 

kesinambungan perusahaan melalui pengeloalaan berdasarkan prinsip-prinsip 

good corporate governance. 
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2.1.3.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Bab 2 : Prinsip, Bagian 

Kesatu, Pasal 3, mengenai prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan 

ini, Meliputi: 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai 

perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responbility), yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 
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5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam 

memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang 

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Bab 2 : Tujuan, Bagian 

Kedua, Pasal 4, mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan 

untuk: 

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing 

yang kuat, baik secara nasional maupun international, sehingga 

mampu mempertahankan keberadaanya dan hidup berkelanjutan 

untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN. 

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan 

efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

Organ Persero/Organ Perum. 

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat 

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang 

tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta 

kesadaran akan adanya taggung jawab sosial BUMN terhadap 

Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar 

BUMN. 

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 
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5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi 

nasional. 

2.1.3.3 Unsur-unsur Good Corporate Governance  

Menurut pedoman GCG yang dilakukan Komite Nasional kebijakan 

Governance (2006) 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 sahan yang disetornya. Hak pemegang saham, yaitu : 

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang 

saham 

b. Memperoleh informasi perusahaan 

c. Menerima pembagian keuntunga 

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). 
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4. Komite Audit 

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan prinsip 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 dituntut 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 

manajemen, auditor eksternal bertanggung jawab untuk menilai 

kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat. 

6. Internal Auditor 

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. 
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7. Sekretaris Perusahaan 

Fungsi sekretaris harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur 

perusahaan tercatat yang khusus ditunjuj untuk menjalankan fungsi 

tersebut. 

8. Manajer dan karyawan 

Sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial 

mereka dan tanggung jawab organisasional yang 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. 

9. Pihak-pihak yang berkepentingan 

Pemerintah terllibat dalam corporate governance melalui hukum dan 

peraturan perundang-undangan. Kreditor yang mempunyai pinjaman 

mungkin juga mempunyai kebijakan perusahaan. 

 

2.1.3.4 Manfaat dan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance 

Menurut Ardeno Kurniawan (2012) manfaat dari penerapan tata kelola 

organisasi yang baik di dalam organisasi adalah: 

1. Dengan adanya good corporate governance, proses pengambilan 

keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga akan meghasilkan 
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keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta 

terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan akan mengalami peningkatan. 

2. Meminimalisasi kemungkinan dilakukannya penyalahgunaan 

wewenang oleh direksi di dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini 

tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun 

pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. 

3. Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan 

tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor 

kepada perusahaan dapat memudahkan perusahaan mengakses 

tambahan modal yang diperlukan untuk berbagai keperluan 

operasional perusahaan. 

4. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena dalam 

konsep tata kelola organisasi, karyawan ditempatkan sebagai salah 

satu stakeholders yang seharusnya dikelola dengan baik oleh 

perusahaan. 

5. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan karena adanya 

kewajiban bagi organisasi yang menerapkan prinsip tata kelola 

organisasi yang baik untuk mematuhi berbagai peraturan yang 

berlaku termasuk diantaranya adalah standar akuntansi yang berlaku. 
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Menurut Sudarmayanti (2007:61) dalam keputusan BUMN Nomor: 

117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa tujuannya adalah: 

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan 

adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara 

nasional maupun internasional. 

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan 

efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

organ. 

3. Mendorong agar organ membuat keputusan dan menjalankan 

tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan 

adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 

5. Meningkatkan Investasi nasional. 

6. Mensukseskan program investasi. 

Tujuan Good Corporate Governance menurut Sutojo dan E. John 

Aldridge (2008). Yaitu: 

1. Hak dan kewajiban pemegang saham. 

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non 

pemegang saham. 

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. 
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4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau 

Board of Direction dan manajemen perusahaan. 

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan 

manajemen senior perusahaan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Hubungan Audit Internal Terhadap Efektivitas Good Corporate 

Governance 

Audit internal adalah 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 (Tunggal, 2008). 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang 

sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan 

berikut: 

1. Mengembangkan etika dari nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi. 

2. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

3. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat di dalam organisasi. 
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4. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari dan 

mengkomunikasi informasi di antara, pimpinan, dewan pengawas, 

auditor internal dan eksternal serta manajemen. 

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 peniliaian yang bebas, yang terdapat 

dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan, 

kinerja karyawan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen.  

Penelitian yang membahas tentang good corporate governance yang 

dilakukan oleh Susanty (2009) dengan judul “Peranan audit internal dalam 

mewujudkan efektivitas good corporate governance”. Hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa audit internal berperan dalam mewujudkan efektivitas Good 

Corporate Governance perusahaan khususnya di bagian keuangan. 

 

2.2.2 Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Good 

Corporate Governance 

Perwujudan GCG ditunjang dengan pengendalian internal yang baik, 

menurut Comittee of Sponsorimg Organization of the Treadway Commision 

(COSO) dikutip oleh Hiro Tugiman (2004),  pengendalian internal adalah:  



47 
 

 

“Internal control is broadly defined as a process, effected by an entitys 

board of directors, management and other personnel, design ed to 

provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in 

the following categories: 

Effectiveness and efficiency of operation reability of financial reporting, 

and compliace with applicable laws and regulation”. 

 

Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan 

direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang 

untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian 

tujuan dalam efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, 

dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Keputasan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 

Good Corporate Governance 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”. 

 

Dapat disimpulkan bahwa corporate governance adalah sistem yang 

mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan 

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

kreditor, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance berusaha menjaga 

keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

Seperti yang dikatakan Leung et al, (2002). Menyebutkan bahwa 

pengendalian internal yang efektif berpengaruh signifikan terhadap corporate 

governance. sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 
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ternyata ada pengaruh yang kuat antara pengendalian internal terhadap 

peningkatan Good Corporate Governance 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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Audit Internal 

Standar Profesi Audit Internal: 

 

1. Independensi 

2. Kemampuan Profesional 

3. Lingkup Pekerjaan 

4. Pelaksanaan Kegiatan 

Pemeriksaan 

5. Manajemen bagian audit 

internal 

X2 

Pengendalian Internal 

Sistem Pengendalian Internal 

menurut Committee of 

Sponsoring Organisations of the 

Treadway Commission/COSO 

(2009) meliputi 5 komponen 

yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Aktivitas pengendalian 

3. Penilaian risiko 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Monitoring 
 

Prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance: 

1. Transparansi 

(transparency) 

2. Akuntabilitas 

(accountability) 

3. Pertanggungjawaban 

(responbility) 

4. Kemandirian 

(independency) 

5. Kewajaran (fairness) 

Y 

Good Corporate Governance 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian penelitian ini, maka 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas 

good corporate governance. 

Ha1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas good 

corporate governance. 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas 

good corporate governance. 

Ha2 : Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap good corporate 

governance. 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan audit internal dan pengendalian 

internal terhadap efektivitas good corporate governance. 

Ha3 : Terdapat pengaruh pelaksanaan audit internal dan pengendalian internal 

terhadap good corporate governance.  

 


