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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus 

dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. 

Pemahaman tentang praktik corporate governance terus berevolusi dari waktu ke 

waktu. 

Istilah good corporate governance dikalangan dunia usaha sudah sering 

terdengar. Konsep good corporate governance ini muncul dari pengalaman 

Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi di lingkungan korporasinya 

setelah terjadi wall street crash pada tahun 1929. Dua pakar hukum yaitu Adolf 

August Berle dan Gardiner C. Means (joko sugiarsono : GCG antara teori dan 

praktek), dinilai memiliki andil bagi kelahiran konsep Good Corporate 

Governance lewat monograf karya mereka, “The Modern Corporation and 

Private Property (1932, Macmillan). Krisis ekonomi yang terjadi pada 

pertengahan tahun 1998 yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia Timur 

lainnya telah membuat isu mengenai corporate governance telah menjadi salah 

satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan 

pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang. 

Selepas Perang Dunia II, banyak perusahaan Amerika Serikat yang 

berekspansi dan menjelma menjadi perusahaan multinasional. Dalam periode ini, 

kelas manajerial naik daun dan makin mapan saja. Jay Lorsch dan Elizabeth 

Maciver (Joko Sugiarsono: GCG anatara teori dan praktek), keduanya professor 

organizational behavior dari Harvard Bussines School, memberi catatan kritis: 

“Banyak perusahaan besar dengan kontrol dominan dengan terhadap urusan bisnis 

mereka tanpa akuntabilitas dan pengawasan yang memadai.” Di Eropa, khususnya 

Inggris, pada akhir tahun 1980-an juga terjadi praktik korporasi yang 

menimbulkan masalah, seperti creative accounting dan terbatasnya peran auditor. 



2 

 

 

Sebagai respon atas masalah ini, Cadburry Report (1992) dari Cadburry 

Committe (Joko Sugiarsono: GCG antara teori dan praktek) yang pertama 

mengenalkan istilah corporate governance dengan tegas. 

Hingga kemudian terjadi beberapa peristiwa penting yang kembali 

mengingatkan betapa pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG). 

Pertama, krisis financial di Asia Timur dan tenggara pada tahun 1997 yang 

melanda Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan yang terparah, 

Indonesia. Kurangnya mekanisme tata pamong perusahaan membuat lembaga-

lembaga bisnis dan ekonomi di negara-ngera tersebut rontok. Yang kedua, 

hancurnya dua perusahaan besar yang selama ini merupakan bintang pasar modal, 

yaitu Enron dan WorldCom, terutama karena praktik ketidakjujuran dan 

kerakusan. Satu paket dengannya adalah rontoknya nama-nama terkenal seperti 

Arthur Andersen, Global Crossing dan Tyco. Dan peristiwa besar terbaru yaitu 

meledaknya krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang membuat nama-

nama terkemuka di jagat keuangan dunia seperti Bear Steans, Merril Lynch, 

Lehman Brother, Goldman Sachs dan Citicorp ikut menjadi korban dengan 

kerugian luar biasa. Peristiwa-peristiwa itu semua tampaknya mengingatkan orang 

akan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG). 

Pasca terjadinya krisis yang melanda Indonesia, banyak usaha-usaha yang 

mengalami kebangkrutan dan sebagian besar aset-asetnya di kuasai oleh Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hal ini disebabkan lemahnya peraturan 

dan perundang-undangan yang mengatur, tidak memadainya fungsi-fungsi 

pengawasan dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terkait di dalam perusahaan, 

seperti dewan komisaris, dewan direksi, auditor serta pihak-pihak lainnya, 

minimnya perlindungan pada pemegang saham sehingga menyebabkan hilangnya 

kepercayaan investor terutama investor asing, lemahnya institusi pemerintahan 

dan belum adanya clean government di sektor publik serta belum diterapkannya 

Good Corporate Governance di dunia usaha menjadi penyebab runtuhnya dunia 

bisnis di Indonesia. 

Good Corporate Governance merupakan salah satu pilar dari sistem 

ekonomi pasar, ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan 
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yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan 

Good Corporate Governance mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan 

iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya Good Corporate 

Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk 

menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. 

Penerapan Good Corporate Governance juga diharapkan dapat menunjang upaya 

pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. 

Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukan 

beberapa faktor yang memberi kontribusi ada krisis di Indonesia. Pertama, 

konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi 

pengawasan dewan komisaris; ketiga inefisiensi dan rendahnya transparansi 

mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu 

tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak 

memadainya pengawasan oleh para kreditor. 

Menurut Independent Report yang dikeluarkan oleh Indonesian 

Corruption Watch (ICW), dalam lima tahun terakir ini, Indonesia masih 

berpredikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Diperlukannya corporate 

governance ini juga dilandasi oleh banyaknya kolusi, korupsi, nepotisme dalam 

perusahaan-perusahaan (BUMN) dan instansi-instansi pemerintah, bahkan 

lembaga perwakilan rakyat yang semakin semarak di Indonesia. Berdasarkan 

pengalaman inilah, masalah governance (pengelolaan) merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam bidang Corporate (korporasi) dan para ahli mempunyai 

kesimpulan akan pentingnya penerapan GCG di kalangan korporasi. 

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap 

keterpurukan keuangan dan moneter Negara sangat signifikan. Atas dasar hal 

tersebut, sepanjang tahun 2002, pemerintah bersama-sama komunitas bisnis telah 

mengupayakan berbagai cara sosialisasi dan implementasi GCG ini, yaitu dengan 

diberlakukannya Keputusan Menteri Negara BUMN nomor 117/M-MBU/2002 

tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN. 

Salah satu cara yang efektif yang dapat digunakan dalam mengurangi 

aktivitas korupsi, kolusi, nepotisme pada BUMN yaitu dengan melakukan 
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pengawasan, dengan cara membentuk badan khusus yang independen yang tidak 

ikut terlibat dalam aktivitas perusahaan. Karena adanya tuntutan tersebut, maka 

terciptalah profesi baru yaitu Auditor Internal atau yang lebih sering dikenal 

secara umum sebagai pemeriksa internal. 

Audit internal merupakan alat pengendalian manajemen yang melakukan 

fungsi pengawasan (controlling), sehingga dapat dikatakan keberadaan fungsi 

audit internal adalah penting untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Lebih lagi, perkembangan saat ini menempatkan 

fungsi audit internal pada posisi yang lebih penting dari sebelumnya, dimana ada 

pergeseran peran audit internal dari suatu fungsi yang bertugas memberikan 

masukan-masukan operasional dan strategis. Oleh karena itu audit internal 

dituntut untuk bekerja secara profesional. 

Organisasi profesi internal auditor yang terdiri atas The Institute of 

Internal Auditor (IIA)-Indonesia Chapter, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan 

Intern BUMN/BUMD (FKSPI BUMN/BUMD), Yayasan Pendidikan Internal 

Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DSQIA) dan 

Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa fungsi 

internal audit (satuan pemeriksa intern) yang efektif mampu menawarkan 

sumbangan penting dalam meningkatkan proses corporate governance, 

pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen. Internal auditor merupakan 

dukungan penting bagi komisaris, komite audit, direksi, dan manajemen senior 

dalam membentuk fondasi bagi pengembangan corporate governance (Position 

Paper #1/2003). 

Keberadaan SPI pada BUMN diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan pada bab VI pasal 67 

ayat (1) dan (2), sebagai berikut: 

1. Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan 

aparat pengawasan intern perusahaan. 

2. Satuan Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 

oleh kepala yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 
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Internal audit atau pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang 

independen yang ada di dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari 

pemeriksaan internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara ekonomis, efektif, dan efesien. 

Untuk hal tersebut, pemeriksaan internal akan melakukan analisis-analisis dan 

penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran-saran. 

Pemeriksaan internal merupakan bagian dari organisasi yang integral dan 

menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen senior atau dewan direksi. Pernyataan tentang tujuan, kewenangan, 

dan tanggung jawab bagian audit internal yang disetujui oleh manajemen senior 

dan diterima oleh dewan atau direksi wajib konsisten dengan kodifikasi yang 

berupa Norma Profesional Audit Internal. 

Perkembangan saat ini telah menempatkan auditor internal pada posisi 

yang lebih penting dari sebelumnya dimana ada pergeseran peran auditor internal 

dari suatu fungsi yang bertugas memberikan penilaian dan pengawasan menjadi 

suatu fungsi yang dapat memberikan masukan-masukan operasional dan strategis. 

Auditor internal juga dituntut untuk mampu bersikap sebagai mitra dan berperan 

sebagai internal konsultan dan katalisator bagi manajemen. 

Sebagaimana telah diatur dalam Kep Men BUMN Nomor: Kep Men-

117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG, sudah seharusnya PT POS 

Indonesia selaku perusahaan BUMN wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip 

GCG dalam mengelola perusahaan dan berorientasi pada stakeholder. Namun 

pada kenyataannya PT. POS masih tersangkut masalah korupsi didalam 

pengelolaan perusahaannya. Kepala Logistik PT. Pos Indonesia Pusat, Abdul 

Rizal Rambli, bersama Kepala Logistik PT. Pos Banjarbaru Iskandar diperiksa 

terkait dugaan korupsi sebesar Rp 28 miliar untuk perluasan usaha. Namun, 

kenyataan di lapangan dana itu diduga disimpangkan oleh oknum PT Pos 

Indonesia ke bisnis jual beli batubara (TEMPO, 28 Juli 2008). 

Adanya kasus tersebut di atas mungkin terjadi akibat kurangnya 

pengendalian intern. Menjadi pertanyaan banyak pihak dimanakah auditor internal 



6 

 

 

atau satuan pengawasan intern ketika penyimpangan dan pelanggaran terjadi atau 

bagaimana fungsi audit internal berjalan sehingga semua sepertinya tidak 

terdeteksi. Hal yang demikian tentu saja harus dihindari pada masa yang akan 

datang oleh pihak manajemen. 

Good Corporate Governance adalah sebuah perubahan, dan perubahan itu 

untuk adanya kualitas independensi serta menolak setiap unsur yang berhubungan 

dengan benturan kepentingan (conflict of interest). Untuk dapat menerapkan Good 

Corporate Governance dalam suatu perusahaan, maka diperlukan juga 

pengawasan secara efektif terhadap perusahaan itu sendiri untuk mewujudkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dengan diterapkannya prinsip-

prinsip GCG, diharapkan BUMN tersebut dapat menjadi efisiensi dan bisa 

membantu menyelesaikan masalah krisis ekonomi yang terjadi di negara ini 

terutama yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Aisha Susanti pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yang menyimpulkan bahwa 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di bidang keuangan telah 

berjalan dengan efektif dengan persentase sebesar 64,25%. 

Penelitian mengenai GCG merupakan fenomena yang menarik ditengah 

perbincangan mengenai audit internal dewasa ini. Berdasarkan uraian di atas, 

maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai hubungan antara pelaksanaan 

standard profesi audit internal dengan perwujudan corporate governance dalam 

bentuk skripsi dengan judul : “Hubungan Antara Pelaksanaan Standar Profesi 

Internal Audit Dengan Perwujudan Good Corporate Governance”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Bedasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka masalah yang 

dapat diidentifikasikan yaitu bagaimana hubungan antara pelaksanaan standar 

profesi internal audit dengan perwujudan Good Corporate Governance. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai fungsi audit internal dan perwujudan Good Corporate Governance. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

pelaksanaan standar profesi internal audit dengan perwujudan Good Corporate 

Governance. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Melalui penelitian yang dilakukan, maka diharapkan penelitian ini dapat 

berguna: 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan gambaran 

khususnya mengenai hubungan antara pelaksanaan standar profesi internal 

audit dengan perwujudan Good Corporate Governance. 

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat dalam mengembangankan dan memajukan perusahaan. 

3.  Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan pembaca dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

 Good Corporate Governance menurut Keputusan Menteri BUMN 

Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan Praktik GCG pada 

BUMN,dinyatakan sebagai berikut: 

“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 stakeholder 
lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika”. 
 
Good Corporate Governance menurut Forum for Corporate Governance 

Indonesia (FCGI) yang dikutip dari Hiro Tugiman (2006:8) didefinisikan 

sebagai: 
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“Perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemilik, 
pengurus, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern 
dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka 
atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 
organisasi”. 
 
Menurut Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan 

Governance, mengatakan belum ada definisi yang baku soal good corporate 

governance ini. Intinya GCG adalah sebuah prinsip yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta 

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

shareholder dan stakeholder. 

Dengan penjelasan tersebut tentunya Good Corporate Governance 

dimaksudkan sebagai upaya mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang 

saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan. 

Penerapan Good Corporate Governance menjadi suatu aspek vital dalam 

upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Corporate governance 

merupakan sistem yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berperan 

dan terkait didalam pengelolaan perusahaan. Kewajiban anggota direksi, 

komisaris atau dewan pengawas untuk melaksanakan good corporate governance 

saat ini sudah sewajarnya dan tidak berlebihan. 

Model corporate yang diberlakukan untuk BUMN telah ditetapkan dengan 

Undang-undang No.19 Tahun 2003 tertanggal 19 juni 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, khusus yang mengatur GCG pasal 5 ayat 3, berbunyi sebagai 

berikut : 

“Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran 
dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib 
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, 
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.” 
 
 
Pada April 1998, (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip 

corporate governance yang dikembangankan seuniversal mungkin. Hal ini 

mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai bahan referensi di 

berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan 
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lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan 

dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun diselaraskan 

dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing 

bila diperlukan. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dikembangkan OECD 

yang dikutip dari Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:11) meliputi 5 

hal sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. 

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. 

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. 

4. Keterbukaan dan transparansi. 

5. Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors). 

Pada umumnya disepakati bahwa prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-

MBU/2002 adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Perwujudan Good Corporate Governance ternyata sangat membutuhkan 

peran akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun peran 

internal auditor. Internal Audit bertugas meneliti seberapa jauh kebijakan dan 

program kerja manajemen dijalankan. Internal Auditor sebagai salah satu profesi 

yang menunjang terwujudnya Good Corporate Governance, saat ini telah 

berkembang menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan 

perusahaan secara sehat. 

Peran profesi yang selama ini dijalankan tidak terlepas dari tatanan 

konseptual yang tertuang dalam definisi internal audit yang telah ditetapkan oleh 

IIA’S Boards of Directors dikutip oleh Hiro Tugiman (2007:5) pada bulan Juni 

1999 adalah : 

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s. it helps an 
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control and governance processes.” 
 

Definisi di atas membawa pada konsekuensi tuntutan peran yang harus 

dijalankan. Peran merupakan bagian yang seseorang mainkan pada saat 

berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks sosial peran seseorang harus sesuai 

dengan identitas, spesialisasi, koordinasi dan fungsinya. 

Peran audit internal adalah sebagai fungsi penilaian yang independen 

dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi. 

Peran tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Courtmanche (1986:22). yaitu: 

“..internal auditing is simply a role’ the title “manager” denotes a role 
and so does the title “internal auditor” If he is assigne to the auditing 
department adn if his duties involves ascertaining appraising or 
recommending from position of organizational independence he is 
performing the role of an internal auditor.” 
 

Pada awalnya audit internal melakukan perannya sebagai “watch dog”  

yang kemudian berubah secara perlahan menjadi konsultan. Kegiatan pemeriksaan 

yang sebelumnya hanya terfokus pada “compliance audit” bergeser menjadi 

operational/performance audit yang selain dapat menjaga pengendalian dan 



11 

 

 

ketaatan atas kegiatan operasional perusahaan, auditor internal juga memberikan 

nilai tambah berupa rekomendasi yang berguna bagi perbaikan kinerja. Namun hal 

ini masih dirasakan kurang memadai dalam mengakomodasi harapan manajemen 

dan stakeholders lainnya, sehingga peran internal auditor pun bergeser selain 

menjadi konsultan juga sebagai katalisator yang harus mampu memberikan jasa 

kepada manajemen dengan saran-saran yang membangun dan applicable bagi 

kemajuan perusahaan (Sigit Eko Pramono, 2003). 

Tetapi peran profesi internal audit tidak terlepas dari norma profesi yang 

tertuang dalam standar profesional audit internal sebagai komponen dan identitas 

yang melekat pada profesi audit internal. Standard profesi audit internal meliputi: 

1. Independensi 

Independensi harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi 

tersebut memenuhi tanggung jawabnya dan memiliki sikap mental yang 

objektif dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan 

(conflict of interest). Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan 

yang diperiksanya 

2. Kemampuan profesional 

Audit internal harus dilakukan dengan keahlian dan ketelitian professional. 

3. Lingkup pekerjaan audit internal 

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan kefektifansistem pengendalian internal yang dimiliki 

organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

4. Pelaksanaan tugas audit internal 

Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit (audit program), pengujian 

dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil (reporting), dan 

menindaklanjuti (following up). 

5. Manajemen unit audit internal 

Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah menjawab, bahwa 

keberadaan atau alasan diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit 

ditujukan untuk memperbaiki kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk sebuah 
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perusahaan, divisi, departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, layanan informasi, 

sistem atau projek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, 

maka berarti menunjang ke arah perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Tujuan fungsi audit internal atau pemeriksaan internal adalah memberikan 

jasa kepada pimpinan, dengan cara melakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap 

kegiatan perusahaan, pemeriksaan yang dilakukan diarahkan untuk dapat 

membantu seluruh tingkatan manajemen, agar mereka dapat melaksanakan 

kewajibannya secara efektif dan efisien. 

Pelaksanaan fungsi audit internal atau pemeriksaan internal dikelompokan 

ke dalam fase-fase sebagai berikut yang dikutip dari Hiro Tugiman (1997:53) : 

1. Perencanaan pemeriksaan 

 Perencanaan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan petunjuk menjalankan 

pemeriksaan dan sebagai pengawas jalannya pemeriksaan yang meliputi 

pekerjaan yang harus dilakukan, waktu yang dijalankan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang penting dan biaya yang dibutuhkan. Perencanaan yang cermat 

akan menghasilkan suatu kegiatan yang efektif dan efisien. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan 

 Tahap ini merupakan tahap pengujian secara mendalam atau mengevaluasi 

dari program yang spesifik. Pada tahap ini dikumpulkan dan dianalisis 

informasi yang dapat mendukung dan menyajikan temuan pemeriksaan. 

3. Laporan hasil pemeriksaan 

 Tiap laporan harus dirancang sesuai dengan permasalahan temuan 

pemeriksaan. Informasi dan bentuk permasalahan harus disajikan secara jelas, 

singkat, wajar, dan dapat dimengerti. 

4. Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan 

 Rekomendasi didasarkan pada berbagai temuan dan kesimpulan pemeriksaan. 

Rekomendasi dibuat dengan tujuan untuk meminta tindakan guna perbaikan 

terhadap keadaan yang ada atau meningkatkan operasi. 

5. Monitoring tindak lanjut pemeriksaan 

 Internal auditor mempunyai kewajiban untuk memonitoring hal-hal yang 

berhubungan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen. 
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Kegiatan unit audit menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem 

pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Tanpa fungsi audit internal, 

dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal 

yang bebas mengenai kinerja organisasi. 

Pelaksanaan Audit Internal merupakan salah satu upaya perusahaan dalam 

mewujudkan GCG. Keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan sebagai fungsi yang independen dengan meciptkan sikap professional 

dalam setiap aktivitasnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

audit internal dapat menunjang keberhasilan perwujudan Good Corporate 

Governance di perusahaan. Fungsi audit internal diharapkan dapat memberikan 

sumbangan penting yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan 

dalam menilai dan memberikan saran sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

keberhasilan penerapan Good Corporate Governance tersebut. 

Sejauh mana fungsi audit internal tersebut dapat meningkatkan 

perwujudan Good Corporate Governance, merupakan titik utama penelitian ini 

yang meneliti tentang persepsi. Penilaian terhadap efektif atau tidaknya hasil kerja 

yang dilakukan oleh auditor internal tersebut bisa dilihat dari pandangan atau 

persepsi berbagai kelompok yang ada di dalam perusahaan, seperti dari auditor 

internal itu sendiri, dari pimpinan auditor internal, atau pihak yang berhubungan 

langsung dangan auditor internal (pihak auditee). 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis dalam 

penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Pelaksanaan standar profesi internal audit memiliki hubungan yang 

kuat dengan perwujudan Good Corporate Governance”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode survei.  
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1.7 Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung 

untuk memperoleh data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari 

perusahaan yang dijadikan objek penelitian khususnya untuk melihat 

kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis 

mengadakan tanya jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian 

yang berhubungan dengan permasalahan. 

b. Kuesioner 

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis membuat 

daftar pertanyaan yang akan dibagikan kepada sebagian karyawan yang 

mewakili sample yang secara logis berhubungan dengan masalah 

penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang 

mempunyai makna dalam menguji hipotesis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat 

teori yang bermanfaat sebagai acuan dan pembanding dengan penelitian yang 

diperoleh, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur, 

buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian kepustakaan digunakan sebagai landasan teoritis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah 

PT. Pos Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Cilaki No. 73 Bandung. 

Waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan April 2011 sampai 

dengan bulan Agustus 2011. 


