
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Peranan 

Menurut Komarudin  (2000:768), definisi peranan adalah: 

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 
manajemen. 

  2. Pola perilaku yang diharapkan dalam suatu status. 
  3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
  4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya. 
  5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan dengan sebab akibat.” 
 
Dalam penelitian ini yang dimaksud peranan adalah fungsi dan karakteristik 

dalam peran dan kedudukannya di perusahaan. Peran tersebut direalisasikan oleh 

komite audit dengan memberikan kontribusi berupa saran dan rekomendasi kepada 

manajemen dalam mengelola perusahaan. 

 

2.2. Komite Audit 

2.2.1. Pengertian Komite Audit 

 Di dalam suatu perusahaan, Komite Audit sangat berguna untuk menangani 

masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga 

dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera 

teratasi. 

Di bawah ini beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli yang dikutip dari 

Amin Widjaja Tunggal (2003; 5), yaitu: 

1. Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2003; 84). 

“An audit committee is a selected number of a company’s Board of Directors 
whose responsibilities include helping auditors remain independent of 
management.” 

2. “Audit committee is a committee of the Board of Directors consisting 
mainly of outside directors – those not having management positions in the 
company. This external perspective helps to ensure their independence for 



 

 

overseeing the internal control system and arbitrating disagreement between 
the auditors and management. 

 
3. O Ray Whittington 

“Audit committee is a committee composed of outside directors (members of 
the Board of Directors who are neither officers nor employees) charged with 
responsibility for maintaining contact with the company’s internal and 
independent auditors.” 
 
Sedangkan menurut Joseph Eby Ruin dalam buku Audit Committee: Going 

Forward towards Corporate Governance (2003:1) menuliskan definisi komite 

sebagai berikut: 

“Committee means a board elected or appointed to examine, consider, and 

report on any bussiness referred to them……” 

 

Dari beberapa penulis diatas, maka dapat dilihat bahwa untuk 

mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya, 

anggota Komite Audit hanya terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang bukan 

termasuk manajemen perusahaan (tidak terlibat dalam menjalankan operasi 

perusahaan). Dalam hal untuk kepentingan Dewan Komisaris, pembentukan Komite 

Audit kelihatannya berarti suatu penambahan atau peningkatan penugasan dalam arti: 

a. Aktif dalam mekanisme  pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh 

ekstenal auditor maupun yang dilaksanakan oleh internal auditor. 

b. Aktif dalam mengadakan penelaahan terhadap kebijakan akuntansi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan. 

 

Menurut Hiro Tugiman (1997:7), Keuntungan-keuntungan yang dapat 

dicapai dengan dibentuknya suatu Komite Audit antara lain:  

a. Penggabungan keahlian khusus yang dimiliki para anggota komite yang 
diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau masalah tertentu. 

b. Dapat memfokuskan diri secara intensif pada pokok permasalahan, 
sehingga masalah dapat diselesaikan dalam periode yang relatif lebih 
singkat. 



 

 

c. Sejalan dengan butir b. diatas maka keputusan dapat diambil akan lebih 
cepat. 

d. Masalah-masalah yang berlanjut untuk periode waktu yang lama dapat 
terus diawasi. 

e. Dapat menimbulkan perasaan terlibat dan partisipasi yang tinggi dalam 
diri anggota Komite Audit, karena mereka membagi tanggung jawab 
yang sama atas penyelesaian masalah. 

f. Anggota dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama.  
 
 

2.2.2. Perkembangan Komite Audit 

 Dibawah ini adalah perkembangan Komite Audit di Amerika Serikat yang 

ditulis dalam buku The Essence of Good Corporate Governance (2002:146) 

sebagai berikut: 

Tahun 1930 

Mulai diperkenalkan konsep audit kepada dunia usaha di Amerika Serikat. 

Tahun 1970 

New York Stock Exchange (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan Komite Audit 

sebagai persyaratan pencatatan. Namun pada kenyataannya fungsi Komite Audit 

masih dirasakan belum efektif. 

Tahun 1985 

Membentuk National Commission on Fraudelent Financial Reporting. Komisi ini 

dikenal dengan The Treadway Commission dan bertugas menginvestigasi 

penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan laporan keuangan 

serta menganalisa sebarapa jauh struktur dan kultur suatu perusahaan dapat 

menyababkan terjadinya penyimpangan laporan keuangan. 

September 1998 

Arthur Levitt, Chairman the US Securities Exchange Commission (SEC) 

mengumumkan seperangkat inisiatif yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas 

persepsi institusi ini bahwa accounting irregularities tetap meningkat. Namun 



 

 

aspek penting dari The Levitt Initiative adalah perlunya meningkatkan efektivitas 

Komite Audit perusahaan karena komite yang berkualitas, mempunyai komitmen, 

independent, dan kritis akan menjadi pelindung paling handal bagi kepentingan 

publik. 

Februari 1999 

Dibentuklah The Blue Ribbon Committee on Improving The Effectiveness of 

Corporate Audit Committee. Mengeluarkan serangkaian rekomendasi tentang 

peraturan-peraturan baru mengenai Komite Audit bagi regulator dan otoritas 

bursa. 

15 Desember 1999 

SEC menyetujui peraturan terbaru tentang Komite Audit yang hampir semuanya 

diadaptasi dari rekomendasi The Blue Ribbon Committee. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat betepa pentingnya keberadaan Komite 

Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. 

Memperhatikan manfaat penting dari komite audit bagi emitten/perusahaan 

publik, maka Indonesia sudah harus mulai melakukan hal yang sama, yaitu 

membuat ketentuan yang mengatur tentang Komite Audit. 

 Di  Indonesia, usaha-usaha dalam rangka meningkatkan corporate governance 

sudah dimulai. Pada Agustus 1999 telah dibentuk suatu Komite Nasional 

Kebijakan Corporate Governance Indonesia (KNKCGI) yang merupakan institusi 

yang dibentuk pemerintah Indonesia. Komite Nasional tersebut bertugas 

menganjurkan, memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate 

governance. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengeluarkan 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance salah satunya berbunyi: 

“Sistem audit yang mencakup auditor eksternal, Komite Audit, informasi, 

kerahasiaan dan peraturan audit…” 



 

 

2.2.3. Tanggung Jawab Komite Audit 

 Dalam bahasa Inggris Komite Audit disebut the Board Audit Committee, 

kadang-kadang juga disebut The Audit and Risk Management Committee. 

 Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan 

Komisaris. Biasanya Komite Audit diangkat untuk jangka waktu satu tahun dan dapat 

diperpanjang pada akhir masa jabatan. Regulator pasar modal di banyak negara juga 

mewajibkan perusahaan publik mencantumkan dalam bab tentang corporate 

governance laporan tahunan mereka hal-hal yang bersangkutan dengan Komite 

Audit, termasuk: 

• Nama dan kualifikasi anggota Komite Audit mereka, 

• Tanggung jawab dan tugas komite, 

• Jumlah pertemuan yang telah diselenggarakan komite tersebut selama tahun 

yang bersangkutan. 

 Secara umum dikatakan Komite Audit bertanggung jawab membantu dewan 

Pengurus atau Board of Directors dan para Directors secara individual dalam 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Bantuan Komite Audit terutama diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengendalian 

intern (internal control), kebijaksanaan akunting, manajemen risiko, kepatuhan 

terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kepatuhan terhadap anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga perusahaan serta pengungkapan laporan keuangan secara 

transparan dan akurat. 

 Dalam buku Accountant’s Guide to Fraud Detention and Control, penulis 

Amerika Howard R. Davia dan Patrick C. Coggins yang dikutip oleh Siswanto 

Sutojo dan E. John Aldridge dalam buku Good Corporate Governance (2005;130), 

mendefinisikan pengendalian intern atau internal control sebagai berikut : 

 “Internal control is broadly defined as a process effected by Board of 
Directors, management and other personnel, designed to provide assurance 
regarding the achievement of objectives in the following categories : 



 

 

effectiveness and efficiency operation, reliability of financial reporting, and 
compliance with applicable laws and regulations.” 

 Howard R. Davia dan Patrick C. Coggins mengartikan pengendalian intern 

sebagai proses yang diciptakan Board of Directors, manajemen perusahaan atau 

orang lain untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi perusahaan. 

Menurut mereka pengendalian internal juga bertujuan menjamin dapat dipercayainya 

laporan keuangan. Disamping itu ada jaminan dalam melaksanakan bisnisnya, 

perusahaan telah mematuhi Undang-undang dan ketentuan yang berlaku. 

 Dalam tulisannya Corporate Practices and Conduct, seorang ekonom senior 

Australia Henry Bosch yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge 

dalam buku Good Corporate Governance (2005;131), mengutarakan tanggungjawab 

Komite Audit sebagai berikut : 

“The core responsibility of an audit committee is to review the financial 
statements and to put members in position to be satisfied that they are 
accurate and that financial policies have been adopted in arriving at them. 
Committee members must pay particular attention to any significant and 
unusual transactions and to any potential sensitive matters such as 
provision and doubtful debts. 

They must put themselves in position to assure their colleagues in the board 
that the accounts have been properly reviewed and that the organization is 
able to pay the debts as they fall due.” 

 Henry Bosch menyatakan tanggung jawab inti Komite Audit adalah meneliti 

kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian para anggota Board of 

Directors percaya laporan keuangan tersebut akurat dan disusun sesuai dengan 

kebijakan keuangan yang berlaku. Komite Audit berkewajiban menaruh perhatian 

khusus terhadap transaksi bisnis dengan jumlah nilai ekstra tinggi dan transaksi bisnis 

tidak wajar yang dilakukan perusahaan. Mereka wajib menaruh perhatian khusus 

terhadap pos-pos laporan keuangan yang secara potensial sensitif, seperti cadangan 

piutang ragu-ragu dan piutang ragu-ragu dengan jumlah besar. Mereka berkewajiban 

meyakinkan Board of Directors bahwa pos-pos laporan keuangan tersebut telah 



 

 

diteliti dengan cermat. Komite Audit juga wajib meyakinkan Board of Directors 

bahwa perusahaan mereka mampu melunasi utang-utangnya pada saat jatuh tempo. 

 Satu hal penting yang perlu diingat para anggota Board of Directors adalah 

tugas Komite Audit hanya membantu mereka melaksanakan tugasnya secara lebih 

efektif. Komite Audit tidak ikut bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas 

Board. Tanggung jawab atas hasil tugas Board of Directors tetap berada di pundak 

Chairman of the Board dan para Directors.  

 

2.2.4. Tugas Komite Audit 

 Jenis tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diangkat sebuah 

perusahaan yang satu tidak pernah sama persis dengan perusahaan yang lain. Hal itu 

disebabkan adanya perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan dan domisili masing-

masing perusahaan. 

 Walaupun demikian, tugas dan tanggungjawab Komite Audit tidak boleh 

menyimpang dari tugas dan tanggung jawab Board of Directors. 

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.” 

 

Tugas Komite Audit menurut The ASX Corporate Governance Council yang 

dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge dalam buku Good Corporate 

Governance (2005:137), sebagai berikut: 



 

 

• Mengungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, apakah jasa non-audit 

yang diberikan perusahaan publik yang mengaudit laporan keuangan 

perusahaan, telah mempengaruhi independensi mereka, 

• Memberikan rekomendasi kepada Board of Directors dalam pengangkatan, 

penggantian, remunerasi dan memonitor efektifitas dan independensi auditor, 

• Menentukan ruang lingkup tugas eksternal auditor dan meninjau jangka waktu 

kontrak dengan mereka, 

• Mempelajari ketidaksamaan pendapat yang substansial antara manajemen 

perusahaan dan auditor (bilamana terjadi), 

• Memonitor jumlah eks-karyawan perusahaan akuntan publik yang diterima 

sebagai karyawan perusahaan. Memonitor independensi karyawan-karyawan 

tersebut, 

• Meneliti apakah berbagai macam hubungan bisnis antara perusahaan dengan 

eksternal auditor dapat mempengaruhi independensi auditor dalam 

mengemukakan pendapat nereka, 

• Paling sedikit sekali setahun menyelenggarakan rapat dengan eksternal 

auditor, tanpa dihadiri manajemen perusahaan. 

 

 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah diatur dalam berbagai surat 

keputusan, antara lain: 

1.  Surat Keputusan M-P.BUMN Nomor : KEP-133/M-P.BUMN/1999 

tanggal 8 Maret 1999 pasal 3 ayat 1, tugas Komite Audit adalah : 

Dalam membantu Komisaris, Komite Audit bertugas: 

a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh 

Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat 

dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. 

b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian 

manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. 



 

 

c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan 

terhadap informasi yang dikeluarkan Badan Usaha Milik Negara, 

termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi atau forcast dan lain-

lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham. 

d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang masih 

dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Surat Keputusan M-P.BUMN Nomor : KEP-117/M-P.BUMN/2002 

tanggal 1 Agustus 2002 pasal 14 ayat 5, tugas Komite Audit adalah: 

Komite Audit bertugas membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam 

memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas 

pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. 

3. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-41/PM/2003 tanggal 

22 Desember 2003, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah: 

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan 

Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 

kepada Dewan Komisari, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan 

perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan 

dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi: 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya; 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan; 

c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

inernal; 



 

 

d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan 

dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi; 

e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; 

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan; dan  

g. Membuat pedoman kerja Komite Audit (Audit Committee Charter). 

    4.  Gambaran tentang area yang menjadi pokok perhatian Komite Audit  

menurut Financial Executive International (FEI) study (Cangemi et al, 

2003:115-117) sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Audit Committee Oversight Areas – In Order of Importance 

Key areas of business and financial risk 

Tone at the top / code ethics 

Internal controls and systems 

External audit activity and relationships  

Periodic financial reporting, including financial and accounting policies 

Internal audit activity 

Key personnel selection for critical financial / control positions 

 

 

2.2.5. Komposisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit 

1. Surat Keputusan Menteri P.BUMN Nomor : KEP-133/M-

P.BUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 pasal 4 dan 5 telah mengatur 

komposisi dan persyaratan anggota Komite Audit, yaitu : 

Pasal 4 
1) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya : 

a. Satu orang Komisaris, dan 



 

 

b. Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang 

bersangkutan. 

2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) 

huruf a. bertindak sebagai Ketua Komite Audit. 

Pasal 5 

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah: 

1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja 

yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan dan bidang-bidang 

lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya 

sebagaimana tercantum dalam pasal 3 secara optimal. 

2) Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat 

menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan 

Usaha Milik Negara yang bersangkutan, misalnya : 

a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 

ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan 

pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara yang 

bersangkutan. 

b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara yang 

bersangkutan. 

3) Mampu berkomunikasi secara efektif. 

2. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-41/PM/2003 

tanggal 22 Desember 2003, pedoman pembentukan Komite Audit sebagai 

berikut :  

Pedoman Pembentukan Komite Audit 

a. Struktur Komite Audit 

1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 

Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 



 

 

2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen 

bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris 

Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu 

orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. 

b. Persyaratan keanggotaan Komite Audit : 

1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; 

2) Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan; 

3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan 

memahami laporan keuangan; 

4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan 

perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya; 

5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang 

memberikan jasa audit dan atau non audit pada Emiten atau 

Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun 

terakhir  sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang independensi Akuntan 

yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal; 

6) Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Perusahaan 

Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris; 

7) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung 

pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite 

Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka 

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham 

tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain; 



 

 

8) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau 

Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham 

Utama Emiten atau Perusahaan Publik; 

9) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan usaha Emiten atau Perusahaan 

Publik; dan 

10) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau 

Perusahaan Publik lain pada periode yang sama. 

 

2.2.6. Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter) 

Secara umum, Audit Committee Charter merupakan misi, wewenang, 

kewajiban, dan tanggung jawab fungsi Komite Audit. Charter tersebut harus 

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. 

Audit Committee Charter  mendefinisikan: 

1. Maksud dan tujuan secara keseluruhan. 

2. Ukuran organisasi, keseringan dan waktu pertemuan. 

3. Peranan dan tanggung jawab. 

4. Hubungan dengan manajemen, auditor internal dan eksternal. 

5. Tanggung jawab pelaporan. 

6. Wewenang untuk melakukan investigasi khusus. 

 

2.3. Efektivitas 

2.3.1.Pengertian Efektivitas 

 Pengertian efektif secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti dapat membawa hasil atau berhasilguna, sedangkan pengertian efektivitas 

adalah suatu keadaan yang memberikan pengaruh atau keberhasilan usaha. 

 

 

 



 

 

 Pengertian efektivitas menurut Komaruddin (2000:269) adalah: 

“Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau 

kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan 

terlebih dahulu.” 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih 

menekankan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Dengan kata lain, penilaian efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan 

suatu organisasi dapat dicapai. 

 

2.4 Good Corporate Governance 

2.4.1.Definisi Good Corporate Governance (GCG) 

Ada banyak definisi untuk good corporate governance, menurut 

Organization For Economic Development (OECD ) adalah: 

“Corporate governance is the system by which business corporation are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution of right and responsibilities among participants in the 
corporation, such as the board, managers, shareholders and other 
stakeholders and spells out the rule and procedure for making decision on 
corporate affair. 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.” 
 
Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Kep No.23/M-P BUMN tanggal 31 

Mei 2000 Good Corporate Governance adalah: 

“Prinsip Korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan semata–mata demi menjaga kepentingan 

perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.” 

 

 



 

 

Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh Forum for Corporate 

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

“Seperangkat peraturan yang menerapkan hubungan antara pemegang 
saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para 
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan 
hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjadja Tunggal 

(2002:1): 

“GCG adalah sistem dan struktur nilai untuk mengelola perusahaan 
dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta 
mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan 
perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, 
konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas”.  

 

Menurut  World Bank  yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:18): 

“ Good Corporate Governance yaitu suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan 
prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 
dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 
administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 
political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.” 

 

 
2.4.2. Latar Belakang Good Corporate Governance 

Setelah Indonesia dan negara-negara Asia timur lainnya mengalami krisis 

ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahu 1997, isu mengenai corporate 

governance menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan 

ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang. 

Walaupun istilah corporate governance hampir tidak dikenal di Indonesia pada masa 

sebelum krisis, namun pada dasarnya terminologi tersebut digunakan untuk suatu 



 

 

konsep lama yaitu kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan 

untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan stakeholders. 

Selain itu hal-hal lain yang ikut melatarbelakangi munculnya prinsip GCG 

antara lain: 

1. Krisis yang berlangsung membuktikan antara lain lemahnya penerapan prinsip 

GCG di dalam praktek bisnis di Indonesia 

2. Munculnya entitas bisnis yang bercirikan “buble company” yakni perusahaan 

dengan pertumbuhan asset yang besar, keuntungan jangka pendek dan tidak 

didukung oleh fundamental yang kuat. 

3. Adanya bentuk-bentuk salah kelola (miss management) ataupun 

penyalahgunaan wewenang (wrong doing) dalam pengelolaan perusahaan 

yang merugikan investor dan stakeholders lainnya. 

Munculnya prinsip-prinsip GCG terutama didasari oleh berbagai peraturan 

hukum yang berlaku umum diantaranya: 

1.  Undang-Undang RI no 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),   

berdasarkan UU ini suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri 

dengan Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan 

2. SK No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 Menteri BUMN, 

mengatur antara lain: 

BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG 

sebagai landasan operasinya. 

 Komisaris dan dewan pengawas harus membentuk Komite Audit yang 

tugasnya antara lain membantu Komisaris dan dewan pengawas dalam 

memastikan sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas 

eksternal auditor dan internal auditor. 

3. Aturan dan peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal 

Indonesia (BAPEPAM) yang berlaku bagi perusahaan publik, yang 

menyatakan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting 

melalui Laporan Tahunannya serta laporan keuangan kepada para pemegang 



 

 

saham maupun laporan-laporan lainnya kepada BAPEPAM, bursa efek, serta 

kepada masyarakat dengan cara yang tepat waktu, akurat, dapat dimengerti, 

dan objektif. 

 

2.4.3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

 Tidak ada “model tunggal” dari good coprorate governance. Prinsip-prinsip 

dibangun dari elemen-elemen yang biasa dan diformulasikan untuk membuat macam-

macam model. Hal ini dimaksudkan agar policy maker dapat mengembangkan 

kerangka yang legal dan dan sebagai regulator untuk corporate governance yang 

memperhatikan keadaan ekonomi, sosial, serta kultural, sehingga partisipasi pasar 

dapat mengembangkan praktiknya. 

Menurut Keputusan menteri BUMN nomor 117/M/ MBU/2002, mengenai 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance tanggal 1Agustus 2002, 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 kepentingan 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. 

 



 

 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dalam 

www.fcgi.co.id, sebagai berikut: 

a. Pemegang saham: hak pemegang saham, RUPS, akuntabilitas pemegang 

saham, penggajian dan tunjangan. 

b. Dewan Komisaris: fungsi, komposisi, kepatuhan pada anggaran dasar dan 

peraturan perundangan, rapat Dewan Komisaris, hubungan usaha lain antar 

anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi perseroan, larangan mengambil 

keuntungan pribadi, penentuan gaji dan tunjangan, komite yang dapat 

dibentuk dewan (komite nominasi, remunerasi, asuransi, audit); 

c. Direksi: peran, komposisi, kepatuhan pada anggaran dasar dan perundangan, 

larangan mengambil keuntungan pribadi, rapat Direksi, dll; 

d. Sistem audit yang mencakup auditor eksternal, Komite Audit, informasi, 

kerahasiaan dan peraturan audit; 

e. Sekretaris perusahaan: fungsi sekretaris perusahaan sebagai pejabat 

penghubung dan menatausahakan serta menyimpan dokumen perseroan dan 

risalah RUPS, kualifikasi, akuntabilitas dan peran sekretaris dalam 

pengungkapan hal tertentu; 

f. Stakeholders: hak dan keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam 

pemantauan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan oleh Direksi; 

g. Keterbukaan: pengungkapan hal-hal penting dalam pengambilan keputusan, 

kepatuhan terhadap pedoman dan pengungkapan informasi yang dapat 

mempengaruhi harga; 

h. Kerahasiaan: Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada 

perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi perseroan; 

i. Informasi: sehubungan dengan rencana pengambilalihan, penggabungan usaha 

dan rencana pembelian kembali saham; 



 

 

j. Etika berusaha dan anti korupsi: anggota dewan dan karyawan dilarang 

memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada pelanggan dan 

pejabat untuk mempengaruhi; 

k. Donasi: dana, aset, keuntungan perseroan yang terhimpun untuk kepentingan 

para pemegang saham perseroan tidak patut digunakan untuk kepentingan 

donasi politik; 

l. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan tentang proteksi kesehatan, 

keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan kerja yang sehat, serta; 

m. Kesempatan kerja yang sama (tanpa diskriminasi) berdasarkan etnik, agama, 

usia, cacat tubuh atau  keadaan khusus lainnya. 

 

 Menurut Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) dalam www.oecd.com : 

a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The right of 

shareholders) 

 Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak 

dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode 

pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang 

dimilkinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara 

berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, (5) 

memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta (6) memperoleh 

pembagian keuntungan perusahaan. 

b. Perlakuan yang adil pemegang saham (The equitable treatment of 

shareholders) 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang sama 

terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan 

asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk 



 

 

mendapatkan penggantian atau perbaikan atas adanya perlakuan dari hak-hak 

mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas 

saham-saham, yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek 

insider trading dan staf dealing, dan mengharuskan anggota Dewan 

Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi 

yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). 

c. Peran stakeholders (The role of stakeholders) 

Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-

hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong 

kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut 

dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesimbungan 

usaha. 

d. Pengukapan dan transparansi (Disclosure and transparency) 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang 

tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan 

perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan 

keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 

Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan 

disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga 

diharuskan meminta auditor ekstern melakukan audit yang bersifat 

independent atas laporan keuangan. 

e. Akuntabilitas Direksi dan Komisaris (The responsibilities of the board) 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis 

perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan 

oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap 

perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan yang 

harus dimiliki oleh Dewan Komisaris beserta kewajiban-kewajiban 

profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.  



 

 

 

2.4.4. Tujuan Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance mempunyai lima tujuan utama. Kelima tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham 

mempunyai hak-hak tertentu, dan sebaiknya hak-hak tersebut dilindungi baik secara 

hukum maupun oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contoh hak pemegang 

saham perusahaan publik adalah menjual kembali atau memindah tangankan saham 

yang mereka miliki. Contoh hak pemegang saham yang lain adalah menerima dividen 

dan ikut menghadiri rapat umum pemegang saham. 

 Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-

pemegang saham. Perlindungan hak dan kepentingan  para anggota stakeholders 

non-pemegang saham, disebabkan karena keberhasilan operasi bisnis perusahaan 

ditentukan oleh hasil kerjasama para anggota stakeholders non-pemegang saham 

termasuk para karyawan, kreditor, pelanggan, dan para pemasok layanan jasa, bahan 

baku dan bahan pembantu lainnya. 

 Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Peningkatan 

nilai perusahaan antara lain ditandai oleh peningkatan nilai modal sendiri mereka. 

Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki para pemegang saham, 

yang terdiri dari modal yang disetor dan laba ditahan.semakin tinggi jumlah modal 

sendiri dari tahun ke tahun, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Peningkatan 

jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun dapat meningkatkan kepercayaan para 

investor dan kreditor untuk menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan, 

juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan para pemegang sahamnya di mata 

pelanggan, masyarakat, para penguasa, karyawan, dan perusahaan-perusahaan 

saingan. 



 

 

 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Direksi atau Board 

of Directors dan manajemen perusahaan. Meningkatkan efektivitas kerja Dewan 

Direksi atau Board of Directors dan manajemen perusahaan merupakan tujuan lain 

good corporate governance. Dalam perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara kolektif maupun individual 

mempunyai pengetahuan yang dalam tentang bidang usaha perusahaannya. Dengan 

demikian mereka dapat membimbing para anggota manajemen perusahaan dengan 

lebih efektif.  

 Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen 

senior perusahaan. Good corporate governance mendorong para anggota Board of 

Directors dan manajemen perusahaan selalu mengetengahkan etika bisnis dan moral, 

ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan 

dan keputusan penting mereka. 

Tujuan penerapan good corporate governance pada BUMN yaitu sebagai 

berikut: 

g. 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; 

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

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ; 

i. 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 

disekitar BUMN; 

j. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 

k. Meningkatkan iklim investasi nasional; 

l. Mensukseskan program privatisasi. 



 

 

2.4.5. Manfaat Good Corporate Governance 

Menurut Adjie Suratman (Media Akuntansi, 2000), manfaat langsung yang 

dapat dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip good corporate governance 

adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban 

kepada publik, selain itu memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta 

konflik kepentingan (conflict of interest). 

Secara mikro, good corporate governance bagi perusahaan ujung-ujungnya 

adalah efektivitas dan efisiensi. Sedangkan secara makro good corporate governance 

mendorong perusahaan untuk turut serta membantu perbaikan ekonomi negara dan 

masyarakat. 

Dapat dirangkum manfaat good corporate governance adalah sebagai berikut:  

a. Perbaikan dalam komunikasi. 

b. Entitas bisnis menjadi lebih efisien. 

c. Meningkatkan kepercayaan publik. 

d. Menjaga going concern perusahaan. 

e. Dapat mengukur target kinerja perusahaan. 

f. Meningkatkan corporate image. 

g. Mengurangi management risk. 

h. Mengurangi cost of capital. 

i. Minimalisasi potensial benturan. 

j. Fokus pada strategi-strategi utama. 

k. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. 

l. Peningkatan kepuasan pelanggan. 

m. Perolehan kepercayaan investor. 

n. Lebih mudah memperoleh modal. 

o. Memperbaiki kinerja usaha dan kinerja ekonomi. 

p. Mempengaruhi harga saham sehingga deviden lebih tinggi. 

 



 

 

Tuntutan masyarakat atau konsumen dewasa ini terhadap tata kelola 

perusahaan yang sehat semakin tinggi, sehingga semakin selektif dalam pemilihan 

perusahaan. Kesadaran tentang good corporate governance di Indonesia timbul 

akibat adanya persepsi yang berubah tentang hubungan antara satu perusahaan 

dengan stakeholders-nya, tidaklah cukup menilai keberhasilan perusahaan dengan 

hanya mengaitkan kinerja keuangan historis dan peningkatan dalam nilai pemegang 

saham (Shareholder’s value) saja. 

 Perusahaan memobilisasi dan mengkombinasi antara modal, bahan mentah, 

sumber daya manusia, keahlian manajemen dan kepemilikan intelektual dari berbagai 

macam sumber daya, guna menghasilkan barang dan jasa yang memberi nilai guna 

bagi masyarakat. Dalam cara kerjanya perusahaan menjual barang dan jasa dan 

menghasilkan kesempatan kerja, dan mendistribusikan keuntungan, membayar pajak, 

dan turut memberi kontribusi atas pemasukan devisa. Secara keseluruhan, perusahaan 

memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dimana 

sumbangan ini akan mengarah kapada perbaikan standar hidup dan turunnya angka 

kemiskinan. Dengan begitu, akhirnya sistem politik yang lebih stabil akan tercapai. 

Pengelolaan perusahaan penting karena kualitas pengelolaan perusahaan berakibat 

pada efisiensi yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan asset, 

kemampuan perusahaan tersebut untuk menarik modal berisiko kecil, serta 

kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat dan kinerja 

secara keseluruhan 

Pengelolaan perusahaan penting karena kualitas pengelolaan perusahaan 

berakibat pada: 

1. Efisiensi yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan aset. 

2. Kemampuan perusahaan tersebut untuk menarik modal berisiko kecil. 

3. Kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat. 

4. Kinerja secara keseluruhan. 

Pengelolaan perusahaan yang efektif membutuhkan sumber daya secara efisien 

baik dalam perusahaan maupun sistem ekonomi yang lebih besar. Saat sistem 



 

 

pengelolaan perusahaan telah efektif, hutang dan modal ekuitas (equity capital) harus 

mengalir pada perusahaan-perusahan yang menginvestasikannya dengan cara yang 

paling efisien guna memproduksi barang dan jasa dengan tingkat pengembalian 

modal yang tinggi. Dengan begitu pengelolaan yang efektif membantu memproteksi 

dan menumbuhkan sumber daya yang langka serta membantu memastikan bahwa 

kebutuhan masyarakat terpenuhi, selain itu pengelolaan yang efektif memungkinkan 

penggantian atas pengelola-pengelola yang tidak menggunakan sumber daya secara 

efektif atau yang inkompeten, atau yang paling ekstrim melakukan tindak korupsi.  

Pengelolaan perusahaan yang efektif membantu perusahaan menarik modal 

berisiko kecil dengan cara memperbaiki kepercayaan investor domestik dan 

internasional atas digunakannya asset seperti dalam persetujuan apakah investasi itu 

dalam bentuk utang atau penyertaan (equity). Agar perusahaan memperoleh 

kesuksesan dalam persaingan pasar pengelola perusahaan harus mencari cara-cara 

inovatif yang efisien dan menghasilkan ide-ide baru untuk mengikuti perubahan 

situasi. Adanya keharusan ini, mensyaratkan agar pengelola memiliki keleluasaan 

dalam mengambil kebijakan. Kerena itu aturan dan prosedur untuk memproteksi para 

penyedia modal sangatlah diperlukan. Aturan dan prosedur ini meliputi pengawasan 

independen atas pengelolaan, transparansi dan kinerja, kepemilikan dan kontrol 

perusahaan, dan keikutsertaan dalam sejumlah keputusan penting, dengan kata lain 

pengelolaan perusahaan  

Saat pengelolaan perusahan efektif, pengelolaan tersebut akan memungkinkan 

pengelola untuk melakukan kelalaian dan mempertanggung jawabkannya dalam 

kapasitas mereka sebagai pengelola asset perusahan. Kelalaian dan 

pertanggungjawaban tersebut digabungkan dengan penggunaan sumber daya yang 

efektif, kemudahan akses atas modal berisiko biaya rendah dan meningkatnya 

tanggapan atas kebutuhan dan harapan masyarakat, dapat mengarah pada perbaikan 

kinerja perusahaan. Kaitan antara pengelolaan yang efektif dan kinerja perusahaan 

memungkinkan timbulnya pikiran yang intuitif dan dapat dipertimbangkan  



 

 

Salah satu manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh perusahaan dengan 

mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance adalah meningkatnya 

produktivitas dan efisiensi usaha, manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan 

operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik, selain itu juga akan 

memperkecil praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta konflik kepentingan. 

Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia, yang dikutip oleh 

Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:10), manfaat dari Corporate 

Governance yang baik adalah: 

“1. Lebih mudah memperoleh modal; 

2. Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah; 

3. Memperbaiki kinerja usaha; 

4. Mempengaruhi harga saham; 

5. Memperbaiki kinerja ekonomi.” 

 

2.5. Peranan Komite Audit dalam Efektivitas Good Corporate Governance 

Dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, maka Komite 

Audit dapat didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk 

membantu Dewan Komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan dan penelitian yang 

dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam melakukan pengelolaan 

perusahaan, serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan 

keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan 

oleh manajemen dan auditor independent. 

 Dalam Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan oleh Komite 

Nasional Kebijakan Corporate Governance Indonesia (KNKCGI), kepada Komisaris 

telah diberikan wewenang untuk membentuk komite-komite guna menunjang 

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Salah satu komite yang dapat dibentuk oleh 

Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Dalam Pedoman Good Corporate 

Governance tersebut, diatur bahwa sekurang-kurangnya salah satu anggota dari 

Komite Audit berasal dari anggota Dewan Komisaris, sedangkan anggota yang lain 



 

 

dapat berasal dari kalangan luar yang memiliki berbagai keahlian, pengalaman, dan 

kualitas lain yang dibutuhkan. Selain itu agar bekerja lebih baik dan membuahkan 

hasil yang maksimal. 

Komite Audit harus independent sehingga bebas dari pengaruh Direksi 

maupun auditor eksternal. Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut: 

• Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai; 

• Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan; 

• Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya 

eksternal audit serta kemandirian dan objektifitas eksternal auditor; 

• Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit) 

yang menguraikan tugas dan tanggungjawab Komite Audit selama tahun 

buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor. 

Komite Audit dan efektivitas good corporate governance di dalam suatu 

perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab utama komite audit 

berhubungan dengan  tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Tanggung jawab Komite Audit dalam good corporate governane  adalah untuk 

memberikan keyakinan bahwa perusahaan secara layak menaati hukum dan peraturan 

yang berlaku, secara etis melakukan usahanya, dan memelihara pengendalian yang 

efektif terhadap benturan kepentingan karyawan dan kecurangan. Komite Audit 

bertugas memberikan keyakinan bahwa pengungkapan keuangan yang dilakukan 

manajemen secara layak menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, hasil 

operasi, dan rencana jangka pendek dan komitmen jangka panjang. 

Tanggung jawab komite audit yang harus dilakukan terhadap pengendalian 

intern mungkin lebih luas dari pada masalah pertanggungjawaban kebijakan 

perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah-langkah khusus dalam melaksanakan 

tanggung jawab Komite Audit menurut Amin Widjaja Tunggal  (2003:5), mencakup 

pula beberapa hal yaitu: 



 

 

• Menelaah kebijakan korporat berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum 

dan peraturan, etika, benturan kepentingan, dan investigasi 

penyalahgunaan kecurangan, 

• Menelaah litigasi, 

• Menelaah kasus karyawan yang signifikan tentang benturan kepentingan 

karyawan, penyalahgunaan, atau kecurangan, 

• Mensyaratkan auditor intern untuk melaporkan secara tertulis ruang 

lingkup dari penelaahan tentang good corporate governance dan setiap 

temuan yang signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


