
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era globalisasi ini, tuntutan terhadap paradigma good governance 

dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri 

dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan yang didasarkan pada peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara 

transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika kondisi good 

governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean 

and responsive state) yaitu negara yang bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan 

nepotisme; dan tata kelola perusahan yang baik (good corporate governance) yaitu 

sistem tata kelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholders seperti kreditor, pemasok, 

konsumen, karyawan, pemerintah, dan masyarakat bukan impian lagi.  

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan 

semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut 

agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari 

dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik 

perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang 

seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. 

Para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki 

keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para 

profesional tersebut berperan sebagai agents-nya pemegang saham. Semakin besar 

perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula keuntungan yang 

didapatkan agents. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas 

mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola manajemen serta 



 

 

mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa 

mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. 

Namun pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adanya 

keleluasaan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa 

mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan 

beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut 

pemisahaan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan 

dana perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang 

ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen dan antara 

pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. 

Perusahaan-perusahaan semakin banyak bergantung pada modal ekstern 

(modal ekuitas serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka, yaitu 

melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu demi 

kepentingan mereka maka perusahaan harus memastikan kepada pihak penyandang 

dana ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin 

serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan 

(corporate governance).  

Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sistem corporate governance yang 

baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak 

kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali 

investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus 

juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor 

usaha yang efisien dan berkesinambungan.  

Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus 

dipenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban dalam berbagai aktivitas. Kunci utama dibutuhkannya good 

governance adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui 



 

 

mekanisme supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya 

untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban pimpinan dan pihak-pihak 

lain yang berkepentingan dengan organisasi.  

Bertambahnya tekanan pada suatu institusi, baik organisasi publik maupun 

komersial dalam menghadapi tuntutan untuk lebih transparan dan lebih responsif 

pada setiap aktivitasnya, mengakibatkan semakin dibutuhkannya tingkat standar 

akuntabilitas, perilaku, dan kinerja.   

Sesuai dengan ketentuan pasal 97 Undang-undang  No.1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Komisaris bertugas mengawasi 

kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada 

direksi. Kemudian dalam pasal 98 ayat 1 UU Perseroan Terbatas dikatakan bahwa 

komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas 

untuk kepentingan dan usaha perseroan. 

Yang terjadi di Indonesia adalah bahwa Dewan Komisaris lebih merupakan 

organ perusahaan yang berlaku pasif. Hal tersebut karena struktur kepemilikan di 

Indonesia masih sangat terkonsentrasi dan dikendalikan oleh satu kelompok atau 

keluarga. Dengan demikian pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia lebih 

berdasarkan kedudukan seseorang dan kurang mempertimbangkan integritas serta 

kompetensi orang tersebut. Pada akhirnya kualitas dewan komisaris ditinjau dari 

independensinya terhadap direksi atau pemegang sahan pengendali patut 

dipertanyakan. 

Sebagaimana dikemukakan tersebut, bahwa peran pengawasan sekaligus 

akuntabilitas Dewan Komisaris perusahaan di Indonesia pada umumnya belum 

memadai, hal ini mengkibatkan banyak direksi perusahaan menjalankan kegiatan 

operasional usahanya secara ekspansif tanpa mempertimbangkan risiko yang 

mungkin timbul dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Fungsi 

auditor internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, 

auditor tersebut berada dalam posisi sulit untuk bersikap independen dan objektif. 



 

 

Padahal independensi merupakan suatu sikap mental yang harus diterapkan dalam 

efektivitas terwujudnya good corporate governance. 

Banyak perusahaan akhirnya mengelola perusahaan dengan indikasi 

penyimpangan akuntansi (accounting irregularities). Untuk itu sudah saatnya 

akuntabilitas Dewan Komisaris perlu ditingkatkan dengan membentuk Komite Audit. 

Latar belakang pembentukan Komite Audit yaitu untuk membantu tugas dan 

kepentingan Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi secara keseluruhan, untuk 

kepentingan Eksternal Auditor, dan untuk kepentingan Internal Auditor. 

Aspek moral dan sikap dimasa datang para anggota Komite Audit begitu 

penting, oleh karena itu perlu dipertimbangkan. 

Peran dari Komite Audit bagi perusahaan adalah: 

a. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi akan banyak terbantu dalam pengelolan 

perusahaan. 

b. Bagi eksternal auditor, keberadaan Komite Audit sangat diperlukan sebagai 

forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua 

aktivitas dan kegiatan yang dilakukan eksternal auditor dalam hal ini akan 

mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek 

pemeriksaan, juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan Komite 

Audit. 

c. Bagi Internal Auditor, Komite Audit membantu dalam membuat sistem 

pengendalian internal serta menilai memadai atau tidaknya pengendalian 

internal dalam perusahaan. 

Peran Komite Audit yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kepada 

manajemen, maka faktor kebebasan seharusnya dapat lebih terjamin, karena 

kecenderungan hubungan majikan-pekerja antara perusahaan dan Komite Audit dapat 

terjamin. 

Dengan dibentuknya Komite Audit di perusahaan, maka akan terbentuk 

anggota Komite Audit yang lebih berkualitas dan profesional, sehingga 

memungkinkan dapat memberikan pelayanan dan saran yang lebih baik. 



 

 

Agar Komite Audit dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kesamaan 

persepsi atau pandangan antara anggota Komite Audit, Dewan Komisaris, dan 

manajemen perusahaan. Hal ini dimaksud agar tujuan, prosedur kerja, dan semua 

aktivitas Komite Audit dapat mewakili kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan 

Dewan Komisaris, Eksternal Auditor, dan kepentingan manajemen tercakup 

didalamnya. 

Secara kualitatif maupun kuantitatif, pembentukan Komite Audit dalam 

perusahaan berperan dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan memperhatikan tuntutan jaman dalam pengelolan usaha yang harus 

memuat unsur-unsur keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, 

yang menjadi tantangan adalah seberapa besar kemampuan Komite Audit berperan 

dalam efektivitas good corporate governance. Peran tersebut dituangkan Komite 

Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai di 

perusahaan. 

Penerapan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate 

governance) akan menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen 

perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong 

terbentuknya kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang mendorong 

pulihnya perekonomian, baik secara makro maupun mikro. 

Tujuan penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (Persero), 

karena penulis menilai bahwa PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (Persero) 

merupakan salah satu BUMN yang sudah menerapkan praktik good corporate 

governance yang dalam hal ini diwajibkan berdasarkan Ketetapan Menteri BUMN, 

dan diharuskan untuk membentuk Komite Audit sebagai salah satu perwujudan 

praktik good corporate governance di BUMN, dan penulis menilai layak untuk 

diteliti. Penulis ingin mengetahui bagaimana peranan Komite Audit di PT. 

Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dalam efektivitas good corporate governance. 



 

 

Sehubungan dengan pentingnya corporate governance seperti yang telah 

diuraikan di atas, serta bagaimana pentingnya peran Komite Audit dalam 

mewujudkan good corporate governance merupakan hal yang menarik untuk 

dibahas. Maka penuilis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“PERANAN KOMITE AUDIT DALAM EFEKTIVITAS GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE” 

1.2. Identifikasi Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Komite Audit di perusahaan sudah memadai? 

2. Apakah Komite Audit berperan dalam efektivitas good corporate 

governance? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan yang diperlukan untuk 

memberikan gambaran mengenai penerapan good corporate governance di Indonesia 

pada umumnya, serta pada perusahaan BUMN khususnya, dan peranan Komite Audit 

dalam efektivitas pelaksanaan good corporate governance. 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Komite Audit di perusahaan sudah memadai. 

2. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berperan dalam efektivitas good 

corporate governance di perusahaan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi Universitas Widyatama. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi penulis 



 

 

Menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya mengenai peranan Komite 

Audit menurut konsep good corporate governance pada perusahaan, serta 

kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan baik berupa saran atau koreksi, sehingga dapat 

membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi dan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran. 

3. Bagi masyarakat, khususnya di lingkungan PerguruanTinggi 

Agar melalui karya ilmiah yang disusun ini dapat menambah pengetahuan 

pembaca dan dapat juga dijadikan referensi di masa yang akan datang. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Corporate governance merupakan sistem yang mengatur hak dan kewajiban 

para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut 

Organization for Economy Co-operation and Development (OECD), seperti yang 

dikutip oleh majalah Manajemen Manusia edisi Juli 2000 definisi dari corporate 

governance adalah: 

“Corporate governance is the system by which business corporation are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution of rights and responsibilities among different participant in 
corporation, such as, the board, manager, shareholders, and other 
stakeholders, and spell out the rules and procedure for making decision on 
corporate affairs”. (OECD, April 1999). 
 
Menurut David Melvill , President Chatered Institute of Management 

Accountant yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal  dan Iman Sjahputra 

Tunggal  ada beberapa keuntungan dari penerapan good corporate governance antara 

lain: mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, 

meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu 

perusahaan dalam upaya go-public, meningkatkan kepercayaan para pemegang 

saham, dan akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara jelas.  



 

 

Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI) dalam www.fcgi.or.id  adalah: 

”Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 
saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 
karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya 
yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata 
lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.  
 

 Good governance adalah suatu konsep baru yang digunakan sebagai upaya 

untuk memperbaiki kinerja suatu organisasi menghadapi situasi global. Aparat 

pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan 

aspek-aspek good corporate governance antara lain: 

Keputusan Menteri BUMN nomor 117 / M / MBU / 2002, tanggal 1 
Agustus 2002, prinsip-prinsip good corporate governance mencakup: 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentungan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan prinsip 

korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas,  yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang–undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran, yaitu suatu kesetaran dimana dipenuhinya seluruh hak-hak 

pemegang saham sesuai dengan perjanjian dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

 

Pemerintah menuntut BUMN untuk mengadakan pembukuan yang terpadu 

berdasarkan peraturan pembukuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban BUMN 



 

 

kepada pemerintah dan atau pemberi dana lainnya. Hal ini diperlukan untuk 

mendukung berjalannya lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, 

dan akuntabel sehingga cita-cita terwujudnya good corporate governance dapat 

tercapai. 

Lingkungan pengendalian (control environment) dari suatu organisasi secara 

signifikan dipengaruhi oleh efektivitas Board of Directors (Dewan Komisaris dan 

Direksi dan atau Komite Audit). Board of Directors dan Komite Audit umunya 

bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi suatu entitas. Mereka bertanggung 

jawab untuk memonitor operasi dan kemajuan entitas, mengotorisasi aktivitas 

tertentu, memberikan nasihat kepada manajemen, dan mengawasi pengendalian intern 

serta pelaporan keuangan. 

 Komite dibentuk dengan tujuan membantu Board of Directors (Dewan 

Komisaris) menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan prinsip 

good corporate governance. Pembentukan komite terutama diperlukan bagi 

perusahaan skala besar atau grup perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di 

berbagai sektor usaha. Tugas dan tanggungjawab Board of Directors perusahaan 

skala besar cukup banyak dan rumit. Agar mereka dapat menunaikan tugas dan 

tanggung jawab itu secara efektif, diperlukan bantuan komite. Semua anggota Board 

of Directors terdiri dari Non-Executive Directors. 

 

Menurut Amin Widjaja Tunggal  (2002:4), Komite Audit didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh Dewan 
Komisaris, yang harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan 
bersifat independen serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris 
dalam meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja 
direksi perusahaan.” 
 

Menurut Amin Widjaja Tunggal  (2002:1), faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas Board of Directors dan Komite Audit: 



 

 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Board of Directors dan 
Komite Audit suatu entitas mencakup independensi dari Komite Audit, 
pengalaman dan kualitas anggotanya, tingkat keterlibatan mereka 
terhadap aktivitas, ketepatan tindakan mereka, tingkat kualitas 
pertanyaan yang muncul dan terus dipertanyakan kepada manajemen, 
serta interaksi mereka dengan auditor intern dan ekstern.” 
 
Komite Audit terdiri atas Komisaris Independen (independent directors) yang 

bukan pejabat atau karyawan dari organisasi, dan tidak mempunyai hubungan lain 

yang dapat mengganggu independensi. Komite Audit dalam setiap entitas memiliki 

tanggung jawab yang berbeda-beda, namun dalam beberapa kasus mereka menelaah 

laporan keuangan serta hasil dari audit intern dan audit ekstern, menelaah pemilihan 

kebijakan akuntansi oleh manajemen, menelaah rekomendasi auditor intern dan 

ekstern sehubungan dengan pengendalian intern, dan mengkomunikasikan hal-hal 

yang berhubungan dengan kegiatan audit dan keuangan kepada Board of Directors.  

Komite Audit dan Board of Directors memainkan peranan penting dalam 

mengawasi kebijakan dan praktek pelaporan keuangan serta akuntansi entitas.  

Tugas utama Komite Audit adalah: 

• Mengawasi akurasi, keterbukaan, transparansi dan ketepatan waktu laporan 

keuangan perusahaan, 

• Mengawasi seberapa jauh perusahaan telah mematuhi ketentuan tentang good 

corporate governance dan peraturan pasar modal, 

• Mengawasi pelaksanaan pengawasan intern (internal control) kegiatan bisnis dan 

kondisi keuangan perusahaan, 

• Mengawasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan, 

• Menilai kelengkapan, transparansi dan akurasi laporan keuangan yang dilakukan 

kantor akuntan publik, 

• Meneliti dugaan penyimpangan keputusan kebijakan bisnis yang dilakukan 

Direksi (bilamana ada). 

Peran yang dimiliki oleh Komite Audit terhadap laporan keuangan sangat 

ditunjang oleh sifatnya yang independen dengan adanya pengawasan dari Dewan 



 

 

Komisaris sehingga memberikan gerak yang lebih luas bagi Komite Audit untuk 

melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang pada 

akhirnya membuat Komite Audit lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga memungkinkan Komite Audit secara efektif mengawasi 

mutu dari laporan keuangan organisasi dan berfungsi sebagai pencegah terhadap 

penyimpangan pengendalian oleh manajemen dan kecurangan manajemen. 

Kriteria pelaksanaan good corporate governance yang efektif adalah dengan 

tercapainya tujuan-tujuan penerapan good corporate governance pada BUMN yaitu 

sebagai berikut: 

a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, 

akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan 

memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional; 

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ; 

c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung 

jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di 

sekitar BUMN; 

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 

e.  Meningkatkan iklim investasi nasional; 

f.  Mensukseskan program privatisasi. 

 

  Selain tujuan diatas, good corporate governance mempunyai lima tujuan 

utama yang dapat dipakai sebagai tolak ukur efektivitas pelaksanaan good corporate 

governance, yaitu sebagai berikut: 

• Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, 



 

 

• Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non-pemegang 

saham, 

• Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, 

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of 

Directors dan manajemen perusahaan, dan 

• Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior 

perusahaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan asumsi 

sebagai berikut : 

“KOMITE AUDIT YANG MEMADAI DALAM PERUSAHAAN BERPERA N 

DALAM EFEKTIVITAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komite Audit 

Efektivitas Good 
Corporate 
Governance 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas Board of Directors dan 
Komite Audit: 
• Independensi Komite Audit 
• Pengalaman dan kualitas anggota 
• Tingkat keterlibatan dalam aktivitas 

perusahaan 
• Ketepatan tindakan 
• Tingkat kualitas pertanyaan kepada 

manajemen 
• Interaksi dengan auditor intern dan 

auditor ekstern 

Tugas Utama Komite Audit: 
• Mengawasi akurasi, keterbukaan, 

transparansi dan ketepatan waktu 
laporan keuangan 

• Mengawasi pelaksanaan good 
corporate governance dan peraturan 
pasar modal, 

• Mengawasi pelaksanaan 
pengawasan intern  

• Mengawasi penerapan manajemen 
risiko  

• Menilai kelengkapan, transparansi 
dan akurasi laporan keuangan yang 
dilakukan kantor akuntan publik, 

• Meneliti dugaan penyimpangan. Tujuan Good Corporate 
Governance: 
• Melindungi hak dan 

kepentingan pemegang saham 
• Melindungi hak dan 

kepentingan stakeholders non-
pemegang saham 

• Meningkatkan nilai perusahaan 
dan para pemegang saham 

• Meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kerja Dewan Direksi 
dan manajemen perusahaan 

• Meningkatkan mutu hubungan 
Board of Directors dengan 
manajemen senior perusahaan 



 

 

 

 

1.6. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 

 Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta 

yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam 

data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Studi kasus merupakan metode yang 

menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu 

selama kurun waktu tertentu, termasuk interaksi dengan lingkungannya. Penulis 

melakukan studi kasus pada perusahaan dengan menggunakan informasi yang 

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu 

pengumpulan data. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang 

bertempat di Jl. Sindangsirna No.4 Bandung. Penelitian ini akan dilakukan mulai 

bulan Maret 2006 hingga selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


