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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Audit Internal 

2.1.1. Definisi Audit Internal 

Audit internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi 

kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah bagi 

pemerintah. Bagian audit bagi suattu perusahaaan bisa beranggotakan lebih dari 

seratus orang dan biasanya bertanggung jawab langsung kapada presiden direktur, 

direktur eksekutif atau kepada komite audit dari dewan atau komisaris. Pada 

BUMN, auditor internal berada di bawah SPI (Satuan Pengawasan Intern). 

 Pada saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai 

dengan tuntutan berkembangnya dunia usaha dan perekonomian yang menuntut 

suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya secara profesional yang berarti 

pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Kebutuhan akan fungsi internal audit muncul seiring dengan 

perkembangan tersebut. 

 Dalam perkembangannya, audit internal merupakan pengendalian 

manajemen serta pendukung utama untuk tercapainya pengendalian internal. 

Selama melaksanakan kegiatannya, audit internal harus bersikap objektif dan 

kedudukannya dalam perusahaan harus bersifat independen. 

 Definisi Audit internal yang dikemukakan oleh Ratliff (1996:52) adalah 

sebagai berikut : 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

an organization to examine and evaluate its activities as a service to the 

organization”. 

  
Dari definisi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Independent, manandakan bahwa audit bersifat bebas dan perbatasan yang 

dapat mengurangi ruang lingkup dan keefektifan atas audit serta kesimpulan. 
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2. Appraisal, menyatakan keyakinan penilaian audit internal atas kesimpulan 

yang dibuatnya. 

3. Established, menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit internal. 

4. Examine and evaluate, menyatakan tindakan audit internal sebagai auditor 

untuk menemukan fakta dan sebagai pengevaluasian dan menggunakan 

pertimbangannya. 

5. It activities, menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal 

ditujukan kepada seluruh bagian organisasi. 

6. To the organization, menegaskan ruang lingkup palayanan audit internal 

ditujukan pada seluruh bagian organisasi. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa audit internal adalah 

aktivitas yang memberikan pelayanan kepada manajemen yang meliputi audit dan 

penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat organisasi perusahaan. 

 Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2004:221), mendefinisikan internal 

audit sebagai berikut : 

“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan 
oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan 
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan 
manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan 
pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”. 

  

 The Institute of Internal Auditor (IIA) telah memberikan definisi baru 

tentang internal auditing pada bulan Juni 1999. Definisi ini tidak hanya 

merefleksikan perubahan yang telah terjadi dalam profesi, tetapi juga 

mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada 

masa yang akan datang, definisi baru tersebut sebagaimana dikutip dari Arens 

(2006:770) adalah sebagai berikut : 

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activities designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control and governance processes”. 
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 Dari pengertian tersebut dapat diambil lima konsep pokok yaitu : 

independence dan obejectivity, assurance dan consulting activities, adding value, 

organizational objectives, dan a systematic disciplined approach. Lima konsep 

tersebut berimplikasi terhadap peran profesi internal audit di masa mendatang, 

termasuk Indonesia. Perbandingan konsep-konsep kunci definisi lama dan definisi 

baru adalah sebagai  berikut : 

Tabel 2.1. 

Perbandingan Konsep-Konsep Inti Definisi 

Audit Internal Lama dan Baru 

Audit Internal Lama (1947) Audit Internal Baru (1999) 
1. Fungsi penilaian independent yang 

dibentuk dalam suatu organisasi. 
1. Suatu aktivitas independent 

objektif. 
2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian jaminan 

keyakinan dan konsultasi. 
3. Mengkaji dan mengevaluasi 

aktivitas organisasi sebagai bentuk 
jasa yang diberikan bagi organisasi. 

3. Dirancang untuk memberikan suatu 
nilai tambah serta meningkatkan 
kegiatan operasi organisasi. 

4. Membantu agar para anggota 
organisasi dapat menjalankan 
tanggung jawabnya secara efektif. 

4. Membantu organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya. 

5. Memberikan hasil analisis, 
penilaian, rekomendasi, konseling 
dan informasi yang berkaiatan 
dengan aktivitas yang dikaji dan 
menciptakan pengendalian efektif 
dengan biaya yang wajar. 

5. Memberikan suatu pendekatan 
disiplin yang sistematis untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan 
keefektivan manajemen risiko, 
pengendalian dan proses pengaturan 
dan pengelolaan organisasi. 

Sumber : Hiro Tugiman (2008:5)  

 

2.1.2. Standar Profesi Audit Internal 

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan 

menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak 

yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawabnya secara efektif, auditor 

internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan memilki standar 

praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Standar-standar yang ada dewasa ini 

umumnya hanya berlaku dalam lingkungan terbatas dan sebagian dari standar 

tersebut perlu disesuaikan dengan praktik-praktik audit internal yang berkembang 

saat ini. 
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Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka Konsorsium Organisasi Profesi 

Audit Internal, yang terdiri atas the Institute of Internal Auditors – Indonesia 

Chapter (IIA), Forum Komunikasi satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD 

(FKSPI BUMN/BUMD), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPAI), Dewan 

Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor 

Internal Indonesia (PAII) dengan ini memandang perlu untuk menerbitkan Standar 

Profesi Audit Internal (SPAI). Standar itu diharapkan dapat menjadi pedoman 

auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. 

Tujuan dari ditetapkannya Standar Profesi Audit Internal ini adalah: 

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan 

kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal 

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

tujuan audit internal 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi 

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan 

audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja 

kegiatan operasional organisasi 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi 

auditor internal 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya 

(International Best Pratice). 

Standar Profesi Audit Internal ini juga meliputi: 

1. Tujuan, fungsi, serta tanggung jawab audit internal. 

2. Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama 

para auditor internal. 

3. Lingkup perkerjaan audit internal 

4. Pelaksanaan tugas audit internal 

5. Manajemen unit audit internal. 
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2.1.3. Tujuan, Fungsi, dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, menyatakan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter Audit Internal, kosistensi dengan 
Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuaan dari Pimpinan 
dan Dewan Pengawas Organisasi.” 
 
Dari definisi audit internal, di dalamnya telah tersirat tujuan audit internal, 

yaitu untuk membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif dengan jalan memberikan analisis, penilaian, 

rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksanya. 

 Dalam The Institute of Internal Audit (IIA) yang dikutip dari Ratliff 

(1996:53), tujuan audit internal adalah sebagai berikut : 

“The objective of internal auditing is to assist members of the 
organization in the effective discharge of their responsibilities. To this 
end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, 
recommendations, counsels, and information concerning the activities 
reviewed. The audit objectives includes promoting effective control at 
reasonable cost”. 

 
 

 Mulyadi (2002:211) mengemukakan tujuan dari Audit Internal dalam 

bukunya “Auditing” adalah sebagai berikut : 

 “Membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung 
jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, 
dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen”. 

 
 Sedangkan Ratliff (1996:9) mengemukakan tujuan utama dari audit 

internal adalah sebagai berikut : 

“The primary objective of internal auditing is to provide an appraisal of 
the organization’s controls to ensure that business risk is addressed and 
that the goals  and objectives are achieved efficiently, effectively, and 
economically”. 

 

 Tujuan tersebut dapat tercapai apabila audit internal berfungsi dengan 

baik. Untuk itu, audit internal harus mengetahui wewenang, tugas, dan tanggung 

jawabnya secara jelas. Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang 

berkualitas tinggi. Fungsi audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-
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orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi 

yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang lain. 

 Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2001:322.1), memberikan 

pernyataan mengenai fungsi audit internal, sebagai berikut : 

“Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang 
melaksanakan aktivitas audit intern dalam suatu entitas. Mereka secara 
teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, 
memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap 
desain dan operasi pengendalian intern. Mereka mengkomunikasikan 
informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk 
memperbaiki pengendalian intern.” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

itu, seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan 

pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut. 

2. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan membuat 

analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tersebut. 

3. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, peraturan 

pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar. 

Sebagian tugas dari audit internal adalah membantu manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan, dengan cara melakukan audit dan penilaian secara 

objektif, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil auditnya. Karena tugas 

auditor internal adalah mengaudit dan meneliti seluruh kegiatan perusahaan, 

seorang auditor internal harus menguasai seluruh aspek dalam ruang lingkup 

perusahaan, baik yang berhubungan dengan prosedur-prosedur akuntansi dan 

keuangan, produksi-produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran, teknik, 

dan lain-lain. 

Wewenang yang dimiliki auditor internal dalam melakukan audit adalah 

kebebasan untuk me-review dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, 
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dan sistem yang telah ditetapkan. Wewenang yang diberikan harus bersumber dari 

manajemen dan disetujui oleh dewan direksi. 

Adapun tanggung jawab auditor internal menurut Komite Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2001:322.1) adalah 

sebagai berikut : 

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain 
kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang 
setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung 
jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang 
berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Tanggung jawab penting 
fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas”. 
 
Atas dasar penjelasan mengenai tujuan, fungsi, tugas, wewenang, dan 

tanggungjawab auditor internal, dapat diketahui bahwa audit internal merupakan 

fungsi staf yang lepas dari fungsi administratif atau pencatatan dari fungsi 

keuangan. Oleh karena itu, auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk 

memberi perintah langsung (line authority) pada pegawai-pegawai bidang operasi. 

Dengan demikian jelas bahwa internal audit hanya bertanggung jawab 

sebatas penilaian yang dilakukan sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas 

dari manajemen. 

 

2.1.4. Ruang Lingkup Audit Internal 

Akibat dari semakin luasnya dunia usaha timbulah dampak negatif yaitu 

semakin jauhnya hubungan antara pimpinan dengan pelaksana operasi secara 

langsung. Dengan demikian diperlukan suatu alat penghubung untuk 

menjembataninya. Disinilah pengaruh penting audit internal dalam membantu 

manajemen untuk meneliti dan mengawasi metode dan teknik yang menjadi alat 

pengendali internal yang telah diterapkan dan telah dilaksanakan oleh pelaku 

dalam organisasi tersebut.  

 Audit internal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga 

tidak hanya terbatas pada audit terhadap catatan-catatan akuntasi. Ukuran yang 

dijadikan dasar penialaian adalah sebagai berikut : 
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a. Prosedur-prosedur yang ditetapkan. 

b. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan. 

c. Anggaran atau standar yang ditentukan. 

d. Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. 

 Ruang lingkup pekerjaan audit internal menurut The Institute of Internal 

Auditors yang dikutip oleh Ratliff (1996:53) adalah sebagai berikut : 

“The scope of internal auditing encompasses the examination and 
evaluation of the adequacy and effetiveness of the organization system of 
internal control and  the quality of the performances in carrying out 
assigned responsibilities. The scope of internal auditing includes : 
1. Reviewing the reliability and integrity of financial and operating 

information and the means used to identify, measure, classify and 
report such information. 

2. Reviewing the system established to ensure compliance with thise, 
policies, plans, procedures, laws, and regulation which could have a 
significant in operation and report and determining whether the 
organization is an compliance. 

3. Reviewing the means of safe guarding assets and as appropriate, 
verifying the existence of such assets. 

4. Appraising the economy and efficiency with which resources are 
employed. 

5. Reviewing operations or programs to ascertain whether results are 
consistant with establish objectives and goals and which the operation 
or program are being carried out as planned”. 

 

 Menurut Mulyadi dan Kanaka (2002:211), seorang auditor internal 

malakukan aktivitas sebagai berikut : 

a. Audit dan penilaian terhadap baik atau tidaknya pengendalian akuntansi dan 

pengendalian administratif dan mendorong penggunaan cara-cara yang efektif 

dengan biaya yang minimal. 

b. Menemukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 

dipatuhi. 

c. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan 

diprtanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

d. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam 

perusahaan. 

e. Memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan perusahaan. 
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 Menurut IIA yang dikutip oleh Hiro Tugiman (1997:16), cakupan 

pekerjaan audit internal adalah menilai : 

a. Cukup tidaknya pengendalian internal. 

b. Kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. 

c. Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yaitu untuk 

membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung 

jawabnya. 

d. Kesesuaian dengan kebijakan rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. 

e. Verifikasi dan perlindungan harta. 

f. Keekonomian/kehematan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber 

daya. 

 Sedangkan aktivitas-aktivitas audit internal yang dikemukakan oleh 

Stettler (1980:80),   yaitu : 

 “As a convenient summary of this objectives, it might be stated that the 

internal auditor is primarily concerd with evaluation, compliance and 

verification”.  

 
 Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan tiga aktivitas utama auditor 

internal, yaitu : 

1. Compliance 

Audit internal merupakan suatu audit ketaatan yang berfungsi untuk 

menentukan dan mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan dan seluruh 

karyawannya apakah telah melaksanakan sesuai prosedur dan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan, selain itu audit juga digunakan untuk 

menentukan aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterima secara umum dan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan prosedur dan pengawasan yang baik 

tidak akan berguna apabila pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik. 

2. Verification 

Unsur audit internal lainnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh audit 

internal lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan audit yang dilakukan 
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oleh audit eksternal. Ini disebabkan audit internal lebih memahami seluk beluk 

aktivitas peruasahaan dan mempunyai pengetahuan khusus mengenai 

perusahaan. Selain itu verfikasi yang dilakukan oleh auditor internal secara 

detail tidak praktis dan tidak ekonomis dan biasanya pimpinan perusahaan 

menghendaki dilakukan verifikasi secara kontinyu agar dapat dilakukan 

tindakan yang segera. Verifikasi ini dilakukan oleh auditor internal terhadap 

dokumen-dokumen, catatan-catatan akuntansi dan laporan-laporan, baik yang 

menyangkut aktiva, kewajiban, modal, ataupun operasi perusahaan dengan 

tujuan untuk menentukan kebenaran informasi yang tercermin dalam laporan 

tersebut. 

3. Evaluation 

Setelah melakukan verfikasi, tahap selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi. 

Tujuan evaluasi adalah menentukan kelemahan dan kekurangan yang terdapat 

dalam pengendalian internal yang ada. Dalam melaksanakan evaluasi, audit 

internal memerlukan penilaian yang lebih matang dan cermat untuk dapat 

menentukan keefektivan pengendalian internal yang diterapkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

 Pemimpin akan menerima dari hasil compliance, operational, verification, 

and evaluation. Jika terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah ditetapkan, 

maka pemimpin akan diberitahu dan diberi penjelasan mengenai penyebab 

terjadinya, juga diberikan rekomendasi dan solusinya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit internal yang baik 

adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki struktur organisasi serta uraian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab bagian audit internal. 

2. Kedudukan audit internal dalam organisasi harus ditempatkan sedemikian 

rupa sehingga auditor internal dapat menjalankan independensinya secara 

penuh dan benar-benar. 

3. Adanya program audit yang disusun dengan baik sehingga dapat mencapai 

tujuan audit yang diharapkan. 



 25

4. Tersedianya personalia bagian audit internal yang mempunyai bekal keahlian 

teknis dan ahli dibidangnya. 

5. Hasil audit dari sifat audit internal yang disertai saran tindakan koreksinya 

mendapat dukungan manajemen. 

6. Adanya laporan hasil pemeriksaan yang menunjukan apa yang telah dicapai 

dan apa yang dapat dicapai serta saran mengenai perbaikan. 

 

2.1.5. Independensi Audit Internal  

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan 

kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak 

memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai apabila audit internal diberikan 

status dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan The Institute of 

Internal Auditors (IIA), sebagai berikut: 

“internal auditors should be independent of the activities they audit. 
Internal auditors are independent when they can carry out their work 
freely and objectively. Independent permits internal auditors to render the 
impartial and unbiased judgements essential to the proper conduct of 
audits, it is achived through organization status and 
objectivity.”(1996:914) 
 

Independensi menyangkut dua aspek menurut IIA, yaitu: 

1. Organizational Status (Status Organisasi) 

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan unutk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan yang diberikan. 

Auditor internal harus mempunyai dukungan dari manajemen senior dan 

dewan direksi, sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang 

akan diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari 

berbagai campur tangan pihak lain. 

2. Objectivity (objektivitas) 

Para pemeriksa internal atau audit internal haruslah melakukan pemeriksaan 

secara objektif. 

a. Objektivitas adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa 

internal (internal auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan. Para internal 
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auditor tidak boleh menempatkan lebih rendah penilaian mereka 

sehubungan dengan pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh pihak lain. 

b. Objektivitas mengharuskan para auditor internal melaksanakan 

pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh yakin atas 

hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya 

merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. Para internal auditor tidak 

boleh ditempatkan dalam situasi, dimana mereka merasa tidak dapat untuk 

membuat penilaian objektif profesional. 

c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila 

auditor merekomendasikan suatu standar pengawasan bagi sistem-sistem 

atau prosedur peninjauan (review) sebelum hal-hal tersebut diterapkan. 

Mendesain, instalasi dan sistem-sistem operasi bukanlah fungsi-fungsi dari 

audit, begitu juga halnya dalam pengkonsepan prosedur-prosedur untuk 

sistem. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini diasumsikan dapat 

mengganggu objektif audit. 

Dengan adanya independensi dan objektivitas yang dimiliki auditor 

internal, diharapkan audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan hasil 

audit akan objektif. 

 

2.1.6. Kemampuan Profesional 

Kemampuan profesional menurut Institute of Internal Auditors yang 

dikutip oleh Ratliff (1996:918), adalah sebagai berikut: 

“internal audits should be performed with proficiency and due 
professional care. Professional proficiency is the responsibility of the 
internal auditing department and each internal auditor. The department 
should assign to each audit those person who collectively posses the 
necessary knowledge, skills, and disciplines to conduct the audit 
properly.” 
 

Menurut IIA kemampuan profesional, mencakup: 
1. The internal Auditing Departement (Bagian Audit Internal), harus: 

a. Memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang 

pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai dengan bagi pemeriksaan 

yang akan dilaksanakan. 
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b. Memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai 

disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab 

pemeriksaan. 

c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan 

diawasi sebagaimana mestinya. 

2. The Internal Auditor (Auditor Internal), harus: 

a. Mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. 

c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan 

berkomunikasi secara efektif. 

d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang 

berkelanjutan. 

e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam 

melakukan pemeriksaan. 

 

2.1.7. Pengendalian Internal (Internal Control) 

 Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway 

Committee) yang didukung AICPA, IIA, AAA, TMA, dan para eksekutif 

perusahaan yang dikutip dari Hiro Tugiman (2008:9) mendefenisikan 

pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh direktur, 

manajemen, dan personil lainnya dari suatu organisasi dan didesain untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian kategori: 

1. Efektivitas dan efesiensi operasi. 

2. Keandalan Laporan Keuangan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 Pengendalian intern adalah suatu entitas terdiri dari lima komponen yang 

saling terkait menurut Mulyadi dan Kanaka (2002:183), yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian, yang menetapkan corak organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran orang-orangnya. 
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2. Penaksiran risiko, yaitu identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang 

relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar dan menentukan 

bagaimana risiko harus dikelola. 

3. Aktivitas pengendalian, adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

menjamin bahwa arahan manajemen dapat dilaksanakan. 

4. Informasi dan Komunikasi, yaitu pengidentifikasian, penggolongan, analisis, 

pencatatan dan pelaporan transaksi suatu entitas serta pertanggungjawaban 

kekayaan dan hutang entitas tersebut. Informasi yang dihasilkan akan 

digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajemen. 

5. Pemantauan, adalah proses penilaian operasional perusahaan sepanjang waktu. 

 

2.1.8. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal 

 Dalam setiap pemeriksaan sangat dianjurkan untuk melaksanakan proses 

pemeriksaan yang memadai. Karena dengan proses pemeriksaan yang memadai 

maka diharapkan internal auditor akan menghasilkan temuan-temuan pemeriksaan 

yang berkualitas dan berguna bagi manajemen untuk ditindak lanjuti. Sehingga 

rekomendasi yang disarankan oleh audit internal dapat menjadi masukan-masukan 

yang berharga dan berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Proses internal auditing yang dilaksanakan secara bertahap dan kronologis, 

memungkinkan bagi internal auditor untuk melakukan audit dengan terarah. 

 Pada intinya proses internal auditing yang dikutip dari Hiro Tugiman 

(1997:53) dapat dikelompokkan ke dalam fase-fase sebagai berikut : 

1. Perencanaan pemeriksaan 

Pada saat persiapan pemeriksaan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

internal auditor meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. 

b. Menelaah audit file periode sebelumnya. 

c. Memilih tim pemeriksa. 

d. Pembicaraan pendahuluan dengan pihak auditee. 

e. Mempersiapkan audit program. 

f. Mempersiapkan audit report. 
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g. Mendapatkan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan  

Tahap ini merupakan tahap pengujian secara mendalam atau evaluasi dari 

program yang spesifik. Pada tahap ini dikumpulkan dan dianalisis informasi yang 

dapat mendukung dan menyajikan temuan pemeriksaan. 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyelesaikan perencanaan 

pemeriksaan dan menggunakan rencana yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk 

memonitor dan mengawasi kemajuan pemeriksaan. 

3. Laporan hasil pemeriksaan 

 Tahap ini merupakan hasil akhir dari pemeriksaan dan bagi pimpinan 

perusahaan atau organisasi yang bersangkutan laporan pemeriksaan itu merupakan 

satu-satunya barang konkrit yang dapat mereka lihat mengenai pemeriksaan yang 

telah dilakukan. Laporan temuan pemeriksaan dilaporkan kepada pihak yang 

bertanggung jawab beserta rekomendasi untuk dilakukan perbaikan (corrective 

action). 

 Tiap laporan harus dirancang sesuai dengan permasalahan temuan 

pemeriksaan. Informasi dan bentuk permasalahan harus disajikan secara jelas, 

singkat, wajar, dan dapat dimengerti. 

 Laporan harus memuat suatu paragraf ruang lingkup atau pendahuluan 

yang menguraikan kegiatan yang di audit, periode waktu pelaksanaan audit, dan 

lain-lain. Setiap keterbatasan yang ditampilkan pada ruang lingkup pekerjaan 

auditor juga harus dicatat. 

 Paragraf berikutnya memberikan penilaian yang menyeluruh dari kegiatan 

yang diperiksa, diikuti oleh suatu bagian yang menyajikan temuan secara 

terperinci, baik positif maupun negatif. Temuan positif akan memberikan kesan 

objektif dari auditor dan mendorong kerjasama dengan auditor dimasa datang. 

 Temuan yang dilaporkan harus memenuhi persyaratan sebagai temuan 

yang dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Persyaratan itu 

antaranya : (a) cukup berarti untuk dikomunikasikan pada pihak lain; (b) 

berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti nyata dan tepat; (c) disusun atau 

dikembangkan secara objektif; (d) berdasarkan kepada kegiatan pemeriksaan yang 
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memadai guna mendukung setiap kesimpulan yang diambil; dan (e) meyakinkan, 

dalam arti kesimpulan tersebut harus logis dan layak serta harus jelas bertitik tolak 

dari fakta-fakta yang disajikan. 

Tindakan korektif aktual yang diambil terhadap temuan yang tertera dalam 

laporan adalah tanggung jawab manajer dan biasanya diluar ruang lingkup 

auditor. 

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. Dalam 

rekomendasi dapat disarankan berbagai pendekatan yang diperlukan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Saran tersebut akan  

digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mencapai hasil yang 

dikehendaki. 

5. Monitoring tindak lanjut pemeriksaan 

 Internal auditor mempunyai kewajiban untuk memonitoring hal-hal yang 

berhubungan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen. Harus diingat 

bahwa posisi internal auditor adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh 

manajemen sedangkan tugas manajemen adalah mengambil tindakan (taking 

action). Jika auditee (dalam hal ini manajemen) tidak melaksanakan saran-saran 

perbaikan seperti yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka 

internal auditor harus mendeteksi alasan auditee tidak melaksanakan saran-saran 

tersebut. Jika internal auditor memandang persoalan itu sangat penting dan dapat 

merugikan perusahaan secara keseluruhan, tidak ada salahnya jika saran tersebut 

diulangi pada pemeriksaan berikutnya. Jika manajemen masih tidak 

menindaklanjuti saran, sedangkan internal auditor telah berusaha semaksimal 

mungkin, maka hal tersebut merupakan usaha maksimal yang dapat dilakukannya 

karena tanggung jawab untuk mengambil keputusan tetap berada ditangan 

manajemen. 
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2.1.9. Manajemen Bagian Audit Internal 

Pernyataan yang dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditors 

(IIA) dalam “Standards for The Professional Practice of Internal Auditing”, 

adalah: 

“The director of internal auditing should properly manage the internal 
auditing department. The director of internal auditing is responsible for 
properly managing the department so that: 
1. Audit work fulfills the general purpose and responsibilities approved 

by senior management and accepted by the board. 
2. Resources of the internal auditing department are efficiently and 

effectively employed. 
3. Audit work conforms to the Standards for The Professional Practice of 

Internal Auditing.” 
 

Menurut IIA, pimpinan audit internal harus: 

1. Memilki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab untuk 

bagian audit internal. 

2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman 

bagi staff auditor. 

4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber 

daya manusia pada bagian audit internal. 

5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor 

eksternal. 

6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal. 
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2.2. Good Corporate Governance 

2.2.1. Definisi Good corporate governance 

 Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-

117/M-MBU/2002, 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”. 
 

 Sedangkan menurut Komite Cadbury dalam Iman. S. Tunggal dan Amin. 

W. Tunggal (2002:1) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut : 

“Corporate governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola 
perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham 
(shareholders’ value) serta mengakomodasikan berbagai pihak yang 
berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) sperti kreditor, supplier, 
asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. 
 

 Sedangkan corporate governance menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia dikutip dari Hiro tugiman (2008:8), adalah sebagai 

berikut : 

“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 system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. 
 

 Dalam tataran konsep, good corporate governance merupakan suatu 

sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Oleh karena itu, 

struktur good corporate governance seharusnya mencakup pengertian sebagai 

berikut : 

1. Adanya pemisahan antara hak dan kewajiban antara pelaku dalam perusahaan 

seperti menajemen, pemegang saham, dan stakeholders. Disamping itu harus 

terdapat pemisahan yang jelas antara menajemen dan pemilik perusahaan. 

2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang 

saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada 
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prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan 

pengambilan kebijakan perusahaan. 

Prinsip-prinsip Good corporate governance 

 Prinsip-prinsip good corporate governance yang dikembangkan oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (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 

Prinsip ini harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak 

tersebut meliputi hak untuk : (1) menjamin keamanan metode pendaftaran 

kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dilikinya, (3) 

memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan 

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

anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian 

keuntungan perusahaan. 

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham 

Prinsip ini harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh 

pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing. 

3. Peranan stakeholder dalam corporate governance 

Prinsip ini harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, 

seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerja sama yang 

aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan usaha. 

4. Keterbukaan dan transparansi 

Prinsip ini 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. 

5.   Akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors) 

  Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis 

perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan 
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oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan 

dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang 

harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban 

profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

 Menurut Tim GCG-BPKP mencantumkan prinsip-prinsip GCG yang 

terdiri dari enam prinsip, yaitu : transparansi (transparency), akuntabilitas 

(accountability), keadilan (fairness), integritas (integrity), kemandirian 

(independence), dan partisipasi (participate). 

 Selanjutnya prinsip-prinsip corporate governance menurut Forum for 

Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang dikutip dari I Nyoman Tjager 

dkk (2003:26), mencakup : 

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan 

tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam 

pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas 

perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. 

2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham 

minoritas dan pemegan saham asing. Dengan keterbukaan informasi yang 

penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham 

oleh orang dalam (insider trading). 

3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum 

dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan 

dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari 

aspek keuangan. 

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi 

mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta 

para pemegang kepentingan (stakeholders). 

5. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 

pertanggung jawaban kepada perusahaan para pemegang saham. 

 Pada umumnya disepakati bahwa prinsip-prinsip Good corporate 

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

MBU/2002 adalah sebagai berikut : 
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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 pertanggung jawaban 

organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

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

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Transparansi (Transparency) 

 Transparansi maksudnya dalam mengelola perusahaan, manajemen 

mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pemegang 

saham dan stakeholder lainnya termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, 

dan pengendalian perusahaan. 

a. Hal-hal yang seharusnya diungkapkan (tidak terbatas pada yang materiil) 

b. Setiap informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan yang 

diungkapkan haruslah disiapkan dan di audit terlebih dahulu, agar mempunyai 

standar kualitas yang tinggi. 

c. Audit tahunan harus dilaksanakan auditor independen untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi pihak eksternal. 

d. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, 

dan efisiensi biaya, agar informasi tersebut relevan (objektivitas dari laporan 

keuangan). 
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Kemandirian (Independence) 

 Kemandirian berarti suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

 

Akuntabilitas (Accountability)     

 Akuntabilitas dimaksudkan agar manajemen dalam mengelola perusahaan 

dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kerangka kerja GCG memastikan 

sistem pengendalian strategis dan monitoring berjalan dengan baik serta 

memastikan akuntabilitas dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang saham dan 

stakeholders. Dewan bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan pencapaian 

target return bagi pemegang saham, sekaligus mencegah berlarutnya konflik 

kepentingan serta menjaga kompetisi yang adil dalam perusahaan. Agar 

akuntabilitas terwujud dengan baik dan efektif, dewan harus menjaga 

independensi manajemen. Tanggungjawab dewan yang lainnya adalah 

memastikan ditaatinya hukum, pajak, etika, dan lain-lain. Untuk itu anggota 

dewan harus berlaku, sebagai berikut : 

1. Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap. 

2. Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda diantara 

pemegang saham, dewan harus memuaskan keluhan-keluhan pemegang 

saham. 

3. Dewan harus menjamin ketaatan dalam hukum yang diterapkan dan 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. 

4. Dewan harus melakukan beberapa fungsi, yaitu : 

a. Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana utama, 

kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja 

perusahaan dan mengawasi harta utama, pembelanjaan dan akuisisi. 

b. Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau sampai pada rencana 

yang telah ditetapkan dapat dicapai. 
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c. Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses pencalonan 

anggota dewan secara terbuka. 

d. Memantau dan mengelola konflik kepentingan manajemen, dewan dan 

pemegang saham termasuk dalam penyalahgunaan harta dan transaksi 

dengan berbagai pihak. 

e. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan financial 

perusahaan melalui audit yang independen, dan memastikan sistem 

pengendalian tepat berada ditempatnya. Disisi lain sistem pemantauan 

risiko, pengendalian keuangan harus taat pada hukum. 

f. Mengawasi proses transparansi dan komunikasi, serta dewan harus mampu 

menggunakan pertimbangan yang objektif. 

 

Pertanggungjawaban (Responsibility) 

 Pertanggungjawaban berarti kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan 

tehadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

 Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana telah ditetapkan oleh 

hukum kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan 

dalam menciptakan kekayaan, lapangan pekerjaan, dan perusahaan yang sehat dari 

aspek keuangan. 

Piramida tanggungjawab sosial perusahaan seperti yang dikemukakan 

Archie B. Carol dalam Zalm, terdiri atas empat jenjang tanggung jawab 

perusahaan. Pertama, tanggungjawab ekonomis. Ringkasnya sebuah perusahaan 

haruslah menghasilkan laba. Kedua, tanggungjawab legal. Ini berarti dalam 

mencapai tujuannya mencari laba, sebuah perusahaan harus mentaati hukum yang 

berlaku. Ketiga adalah tanggungjawab etis yang berarti dalam mengelola 

perusahaannya harus secara benar, baik dan adil. Norma-norma masyarakat perlu 

menjadi rujukan bagi langkah-langkah bisnis perusahaan. Yang keempat adalah 

tanggungjawab filantropis. Ini mensyaratkan perusahaan memberikan kontribusi 

kepada publik, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan semua 

komponennya. 
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Kewajaran (Fairness) 

 Kewajaran adalah prinsip yang memberikan perlakuan yang sama kepada 

semua pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham baik yang minoritas 

maupun mayoritas. 

1. Hak-hak pemegang saham, yaitu : 

a. Keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan 

b. Menerima informasi tepat waktu 

c. Berpartisipasi dalam voting untuk RUPS 

d. Memilih anggota dewan 

e. Mendapatkan deviden 

f. Berpartisipasi dalam menentukan arah perusahaan 

g. Mendapatkan informasi yang akurat dan seimbang 

2. Keadilan itu dapat diwujudkan, dengan cara : 

a. Kesetaraan dalam pemuasan keluhan 

b. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaaan 

c. Pelarangan insider trading serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

 Menurut Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI), tujuan 

corporate governance ialah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholders)”. 

 Penerapan GCG pada BUMN menurut Keputusan Menteri BUMN, 

bertujuan sebagai berikut : 

1. 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; 

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ; 

3. 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 
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tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian 

lingkungan di sekitar BUMN; 

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 

5. Meningkatkan iklim investasi nasional; 

6. Mensukseskan program privatisasi. 

 Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konkret, memiliki tujuan terhadap 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; 

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah; 

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan; 

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap 

perusahaan; 

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 

 

 Manfaat penerapan corporate governance menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia, yaitu : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 

rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan 

corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan Shareholder’s Value dan deviden. Khusus bagi 

BUMN akan dapat membentu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil 

privatisasi. 
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2.2.3 Unsur-unsur yang Terkait dengan Good Corporate Governance 

 Menurut pedoman Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dikutip dari Iman Sjahputra 

dan Amin Widjaja (2002:36) pada dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat 

didalam penerapan Good Corporate Governance, yaitu : 

1. Pemegang Saham 

Pemegang saham adalah orang atau individu-individu atau suatu instansi yang 

mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham 

yang disetornya. Hak dan kewajiban pemegang saham, yaitu : 

 Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham) berdasarakan ketentuan saham yang dimilikinya. 

 Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu 

dan teratur. 

 Menerima pembagian keuntungan, sebanding dengan jumlah saham yang 

dimilikinya, dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya. 

 Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan 

informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan 

dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi 

eksistensi perseroan dan hak pemegang saham. 

 Pemegang saham yang memiliki denga klasifikasi yang sama harus 

diperlakukan setara berdasarkan azas bahwa pemegang saham yang 

memiliki saham dengan klasifikasi yang sama mempunyai kedudukan 

yang setara terhadap perseroan. 

 Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian didalam 

perseroan harus menyadari tanggung jawab pada saat ia menggunakan 

pengaruhnya atas manajemen perusahaan, baik dengan menggunakan hak 

suara mereka atau dengan cara lain. 

2. Dewan Komisaris 

Menurut UU No.1 Pasal 1 Tahun 1995 yang dikutip oleh Indra Surya (2006), 

komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 
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secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam 

menjalankan perseroan. 

3. Direksi 

Dewan direksi bertugas mengelola perseroan dan direksi wajib 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 

melalui RUPS. 

4. Komite Audit 

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap 

pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan tugas penting berkaitan 

dengan sistem pelaporan keuangan. Komite audit dituntut untuk dapat 

bertindak secara independen. 

Komite audit beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. 

Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai 

keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai 

tujuan komite audit. 

5. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independent adalah 

ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun 

laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, auditor eksternal 

bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam 

laporan audit yang dibuat. 

6. Internal Auditor 

Auditor internal bertanggung jawab kepada direktur utama dan memiliki akses 

langsung ke komite audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih 

fleksibel kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Auditor 

internal membantu manajemen senior dalam menilai risiko-risiko utama yang 

dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian. 
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7. Sekretaris Perusahaan 

Fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur 

perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk 

untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki 

akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan 

perusahaan tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan pasar 

modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan. 

8. Manajer dan Karyawan 

Manajer menempati posisi yang strategik karena pengetahuan mereka dan 

pengambilan keputusan dari hari ke hari. Manajer profesional biasanya 

mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Manajemen ini 

mempunyai latar belakang dalam pemasaran dan penjualan, dalam desain 

perekayasaan dan produksi atau dalam berbagai aspek analisis keuangan. 

Sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial mereka dan 

tanggung jawab organisasional yang memberikan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang diperlukan. Manajer semakin cenderung mempertimbangkan 

tanggung jawab mereka terutama kepada perusahaan dan pemegang saham. 

Karyawan khususnya yang diwakili oleh serikat pekerja atau mereka yang 

memiliki saham dalma perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola 

perusahaan tertentu. 

9. Pihak-pihak yang berkepentingan 

Pemerintah terlibat dalam corporate governance melalui hukum dan peraturan 

perundang-undangan. Kreditor yang memperoleh pinjaman mungkin juga 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

 

2.3 Komite Audit 

 Kebutuhan akan komite audit disebabkan belum memadainya peran 

pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota 

dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan 

mekanisme check and balance terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat 
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secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap 

independent dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor 

independen. Komite audit timbul memenuhi tuntutan tersebut. 

  

2.3.1. Definisi Komite Audit 

 Menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP 103/MBU/2002 komite 

audit didefinisikan sebagai berikut : 

 “Komite audit adalah suatu badan yang dibawah dari komisaris yang 
 sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang 
 ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang 
 bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya 
 dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris”. 
 
 Sedangkan definisi komite audit menurut Hiro Tugiman (2008:7) adalah 

sebagai berikut : 

 “Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

 lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan 

 tugas-tugas khusus”. 

 
 Di dalam 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. 

 

2.3.2. Manfaat Komite Audit 

 Manfaat yang bisa diambil dengan dibentuknya komite audit antara lain : 

1. Dewan komisaris dan dewan direksi akan banyak terbantu dalam 

pengelolaan perusahaan. 

2. 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 juga dibantu dengan mengadakan 

konsultasi dengan komite audit. 
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2.3.3 Wewenang, tugas dan tanggung jawab komite audit 

 Wewenang komite audit adalah sebagai berikut : 

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya; 

2. Mencari informasi dari setiap karyawan; 

3. Mengusahakan sarana hukum dan professional lainnya yang independen 

apabila dipandang perlu; 

4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila 

dianggap perlu. 

 Menurut pedoman good corporate governance, tugas dan tanggung jawab 

komite audit adalah : 

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai. 

Adanya pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip 

pertanggungjawaban (responsibility) agar organ-organ perusahaan 

melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang 

ada; 

2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip 

transparansi (transparency) dikembangkan dalam tugas ini; 

3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya 

eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. 

Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas 

(accountability); 

4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit 

selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait 

dengan prinsip pertanggungjawaban (responsibility). 

 Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga 

bidang,   yaitu : 

1. Laporan Keuangan (financial reporting) 

 Tenggung jawab komite audit dibidang laporan keuangan adalah untuk 

memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan 
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gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rancana 

dan komitmen perusahaan jangka panjang. 

2. Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) 

 Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah 

untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-

undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan 

secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan. 

3. Pengawasan Perusahaan (corporate control) 

 Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk 

didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem 

pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan 

oleh auditor internal. 

 

2.3.4 Keuntungan-keuntungan dibentuknya Komite Audit 

 Keuntungan-keuntungan yang dapat dicapai dengan dibentuknya suatu 

komite antara lain : 

1. Penggabungan keahlian khusus yang dimiliki para anggota komite yang 

diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau masalah tertentu. 

2. Dapat memfokuskan diri secara intensif pada pokok permasalahan, 

sehingga masalah dapat diselesaikan dalam periode yang relative lebih 

singkat. 

3. Sejalan dengan butir diatas maka keputusan dapat diambil akan lebih 

cepat. 

4. Masalah-masalah yang berlanjut untuk periode waktu yang lama dapat 

terus diawasi. 

5. Dapat menimbulkan perasaan terlibat dan partisipasi yang tinggi dalam 

diri anggota komite audit, karena mereka membagi tanggung jawab yang 

sama atas penyelesaian masalah. 

6. anggota dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama. 
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2.4 Hubungan Fungsi Audit Internal dengan Good Corporate Governance 
 Salah satu prasyarat Implementasi Good corporate governance di BUMN 

dan perusahaan publik di Indonesia adalah adanya fungsi monitoring yaitu proses 

penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal 

audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat 

dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi 

dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit. 

 Disini semakin nyata terlihat bahwa perwujudan good corporate 
governance ternyata sangat membutuhkan peran akuntan perusahaan, baik itu 

peran akuntan manajemen maupun peran audit internal. Adapun audit internal, 

bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi di samping 

menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan. 

Auditor internal sebagai salah satu profesi yang menunjang terwujudnya good 
corporate governance, saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam 

mewujudkan pengelolaan perusahaan yang sehat. 

 Menurut Iman. S. Tunggal dan Amin. W. Tunggal (2002:49), auditor 

internal dalam mewujudkan good corporate governance dapat berfungsi dalam 

hal berikut, antara lain: 

1. Compliance Auditor 
a. Bertanggung jawab kepada direktur utama/Chief Executive Officer (CEO) 

dan mempunyai akses kepada komite audit 

b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur 

perusahaan 

c. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan bertanggung jawab kepada 

komite audit 

d. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor 

resiko secara baik 

e. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan 

operasional 

2. Sebagai Internal Business Consultant 
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a. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan corporate 

governance 
b.   Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali 

 Organisasi profesi internal auditor yang terdiri atas The Institute of 
Internal Auditors (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). 
 Keterkaitan antara Audit internal dengan Good corporate governance bisa 

dilihat dari definisi, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tugas, dan tanggung jawab 

audit internal dihubungkan dengan prinsip-prinsip Good Coporate Governance. 

Pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal 

yang disetujui oleh manajemen senior, dan diterima oleh dewan direksi wajib 

konsisten dengan kodefikasi yang berupa standar profesional audit internal. 

 

 


