
BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pengertian Peranan   

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002;243) adalah sebagai 

berikut : 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 
menjalankan suatu peranan.” 

  

Adapun pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002;854) yang menjelaskan “Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa”. 

 

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 mengenai 

komite audit: 

1. Arens, et al (2006) 
“An audit committee is a selected number of members of company’s board 
of commisioner whose responsibilities include helping auditors remain 
independent of management. Most audit committees are made up of three to 
five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company 
management.” 
 

2. “Audit committee is a committee of the board of commisioner  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 commisioner who are neither officers nor employes ) 
charged with responsibility for maintaining contact with the company’s 
internal and independent auditors.” 
 

Dari beberapa penulis di atas, 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).  

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 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 

Di bawah ini adalah perkembangan Komite Audit di Amerika Serikat yang 

di tulis buku The Essence of Good 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 of Fraudelent Reporting. Komisi ini di 

kenal dengan The Treadeway Commission dan bertugas menginvestigasi 

penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan laporan keuangan 

serta menganalisa seberapa jauh struktur dan kultur suatu perusahaan dapat 

menyebabkan 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 efektifitas 

Komite Audit perusahaan karena komite yang berkualitas, mempunyai komitmen, 

independent, dan kritis akan menjadi pelindung paling handal bagi kepentingan 

publik. 

 

15  Desember 1999 

Securities Exchange Commision (SEC) menyetujui peraturan terbaru tentang 

Komite Audit yang hampir semuanya di adaptasi dari rekomendasi The Blue 

Ribbon Committee. 

 

Berdasarkan uraian di muka, dapat dilihat betapa pentingnya keberadaan 

Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan 

perusahaan. Memperhatikan manfaat penting dari Komite Audit bagi 



emiten/perusahaan publik, maka Indonesia sudah harus mulai melakukan hal yang 

sama, yaitu membuat ketentuan yang mengatur tentang Komite Audit. 

 

2.2.3 Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 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 tanggung jawab 

Komite Audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab Board of 

commisioner. 

Wewenang Komite Audit harus meliputi: 

1.  Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya. 

2.  Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan. 

3. Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang independen 

apabila dipandang perlu. 

4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, apabila 

dianggap perlu. 

 

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: 

a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh 

Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal 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 forecast 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 internal 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 Komisaris, 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 

Internal; 

d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan 

dan pelaksanaan manajemen risiko 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). 

 

Secara umum, Komite Audit bertanggung jawab terhadap pelaporan 

keuangan (financial reporting), tata kelola perusahaan (corporate governance), 

pengendalian korporat (corporate control). Pelaporan keuangan merupakan 

tanggung jawab utama dari kebanyakan Komite Audit. Pelaporan keuangan 

mencakup bekerja secara erat dengan Auditor Eksternal organisasi. Tanggung 

jawab khusus Komite Audit adalah memberikan keyakinan bahwa pengungkapan 

keuangan yang dilakukan manajemen secara layak menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan, hasil operasi, dan rencana jangka pendek dan komitmen 

jangka panjang.  

Sedangkan tanggung jawab Komite Audit dalam bidang tata kelola 

perusahaan adalah untuk memberikan keyakinan bahwa korporasi secara layak 

menaati hukum dan peraturan yang berlaku, secara etis melakukan usahanya, dan 

memelihara pengendalian yang efektif terhadap benturan kepentingan karyawan 

dan kecurangan. 

Secara umum dikatakan Komite Audit bertanggung jawab membantu dewan 

pengurus atau Board of commisioner dan para Directors secara individual dalam 

menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Bantuan Komite Audit 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengendalian internal (internal control), 

kebijaksanaan akunting, manajemen risiko, kepatuhan terhadap hukum yang 

berlaku, kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

perusahaan serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. 

Satu hal penting yang perlu diingat para anggota Board of commisioner 

adalah tugas Komite Audit hanya membantu mereka melaksanakan tugasnya 

secara lebih efektif. Komite Audit tidak ikut bertangung jawab atas hasil 

pelaksanaan tugas Board. Tanggung jawab atas hasil tugas Board of commisioner 

tetap berada di pundak Chairman of the Board dan pada Directors. 



Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) Tahun 2002 pada 

umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: 

 
1. Laporan Keuangan (Financial Reporting) 

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan yang di buat oleh manajemen telah 

memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut: 

a.  Kondisi keuangan; 

b.  Hasil usahanya; 

c.  Rencana dan komitmen jangka panjang. 

 
Fungsi pelaksanaan dalam bidang ini adalah: 

a.  Merekomendasikan Auditor Internal; 

b.  Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan Auditor Eksternal, yaitu: 

1) Surat penunjukkan auditor; 

2) Perkiraan biaya audit; 

3) Jadwal kunjungan auditor; 

4) Koordinasi dengan internal audit; 

5) Pengawasan terhadap hasil audit; 

6) Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor. 

c. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut 

kebijaksanaan; 

d. Meneliti Laporan Keuangan (Financial Statement), yang meliputi: 

1) Laporan Paruh tahun (Intern Financial Statement); 

2) Laporan Tahunan (Annual Financial Statement); 

3) Opini Auditor dan Management Letters. 

Khusus tentang penilaian atas kebijakan akuntansi dan keputusan suatu 

kebijaksanaan, dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu 

rangkuman yang singkat tentang semua kebijakan akuntansi yang 



mendasari laporan keuangan yang diperoleh dari pejabat dalam bidang 

akuntansi. 

 
2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

 Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang corporate governance adalah 

untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang 

dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, 

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. 

 Fungsi pelaksanaan dalam bidang ini adalah: 

a. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan 

terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan 

penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan 

kecurangan; 

b. Memonitor proses pengendalian yang sedang terjadi ataupun yang 

ditunda serta yang menyangkut masalah corporate governance dalam 

hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya; 

c. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan 

kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan; 

d. Keharusan Auditor Internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan 

corporate governance dan temuan-temuan penting lainnya. 

 
3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control) 

Tanggung jawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan 

termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang 

berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta 

memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh Auditor Internal. Ruang 

lingkup Auditor Internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang 

kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan internal.  



Gambaran tentang area yang menjadi pokok perhatian Komite Audit  

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

2003;115-117) sebagai berikut: 

 

Tabel 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 

 

2.2.4 Keanggotaan dan Persyaratan 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: 

a.   Pasal 4 

      Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya: 

1) Satu orang komisaris, dan 

2) Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang 

bersangkutan. 

Salah satu anggota komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 

4 bertindak sebagai Ketua Komite Audit. 

b.   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 Uaha 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. 

 

2.2.5 Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter) 

Suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang serta struktur Komite Audit yang dituangkan secara tertulis dan 

disahkan oleh Dewan Komisaris akan merupakan suatu dokumen (charter) yang 

menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan suatu perusahaan, 



disamping perlu adanya suatu wacana dan pimpinan perusahaan akan pentingnya 

pengawasan (tone at the top). Peran Komite Audit adalah untuk mengawasi dan 

memberi masukan kepada Dewan Komisaris dal hal terciptanya mekanisme 

pengawasan. Tetapi dalam kenyataannya banyak anggota Komite Audit yang 

tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam masalah pengawasan internal 

dan bahkan tidak sedikit yang kurang mempunyai latar belakang akuntansi dan 

keuangan yang memadai. Oleh karena itu, anggota Komite Audit perlu 

mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam 

melaksanakan tugasnya dalam bentuk Audit Committee Charter tersebut. 

Tanggung jawab Komite Audit minimal menyangkut proses penyusunan 

Laporan keuangan dan pelaporan lainnya, pengawasan intern, serta dipatuhinya 

ketentuan undang-undang dan peraturan serta etika bisnis. Dokumen itu juga 

harus menyatakan, bahwa Komite Audit akan mengadakan rapat secara periodik 

dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. 

Selanjutnya wewenang, tanggung jawab dan struktur Komite Audit harus 

ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Berpedoman pada ketentuan the Institute 

of Internal Auditors (IIA) mengenai Audit Committee Charter yang harus 

dinyatakan dengan jelas adalah yang menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab utama untuk laporan keuangan dan lainnya, pengawasan 

internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan 

dan etika bisnis dalam perusahaan tetap berada di tangan manajemen 

eksekutif; 

b. Pimpinan puncak badan eksekutif, mempunyai tanggung jawab menyeluruh 

dalam bidang-bidang tersebut di atas, dan Komite Audit membantu Dewan 

Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Komite Audit 

harus mempunyai akses pada sumber informasi, termasuk dokumen dan 

personalia, dan mempunyai fasilitas yang memadai untuk melaksanakan 

seluruh tanggungjawabnya tersebut; 

c. Diperlukan adanya penilaian yang tidak berpihak dan objektif tentang 

manajemen perusahaan; 



d. Pimpinan puncak badan eksekutif dan Dewan Direksi harus mendukung 

Komite Audit yang bekerja secara mandiri dan bebas dari pengaruh 

manajemen maupun pengaruh lainnya yang merupakan kelemahan 

perusahaan; 

e. Komite Audit dan Auditor Internal harus memelihara suatu tingkat 

kemandirian professional dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab 

manajemennya. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa suatu peran yang harus 

berlawanan dengan manajemen, karena pada dasarnya Auditor Internal dan 

manajemen harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk peningkatan 

efisiensi; 

f. Untuk memastikan kemandirian fungsi Auditor Internal dan yang 

memastikan bahwa temuan audit telah ditindaklanjuti secara wajar, Komite 

Audit harus meningkatkan dan memperbaiki kerja sama yang saling 

menguntungkan dengan Auditor Internal, dan manajemen eksekutif. 

 

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. 

 

2.2.6 Rapat dan Pelaporan Komite Audit 

Dalam keputusan Ketua Bapepam No. KEP-29/PM/2004 tentang 

pembentukan Komite Audit dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 

menyusun rapat-rapat Komite Audit sebagai berikut: 



1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan 

ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar; dan 

2. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang 

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. 

 
Pada umumnya, proses pelaporan Komite Audit cukup standar, yaitu: 

a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap 

penugasan yang diberikan; dan  

b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite 

Audit kepada Dewan Komisaris. 

 
Mengenai kewajiban memasukkan laporan kegiatan Komite Audit di dalam 

annual report, tercantum di dalam Kep. BEJ No. 339 Tahun 2001 yang 

merupakan penyempurnaan Kep. BEJ No. 315 Tahun 2000. dalam keputusan ini 

disebutkan bahwa di dalam annual report harus disampaikan laporan kegiatan 

Komite Audit yang setidak-tidaknya mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Pengungkapan bila ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; 

2. Pengungkapan kekeliruan/kesalahan dalam Laporan Keuangan, 

pengendalian internal dan independensi eksternal audit. 

3. Pengungkapan riview terhadap paket remunerasi Direksi dan Dewan 

Komisaris. 

 

2.3    Good Corporate Governance 

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Konsep good corporate governance yang kini muncul adalah sebagai 

jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor 

publik maupun organisasi sektor swasta yang tidak sehat. Meskipun good 

corporate governance bukan suatu konsep baru, tetapi masih saja salah dalam 



menafsirkan good corporate governance, karena mereka menafsirkan good 

corporate governance sesuai dengan kepentingannya. 

Ada banyak definisi untuk good corporate governance, menurut 

Organization for Economy Co-operation and Development (OECD), adalah: 

“Corporate governance is the system by which bussines corporation are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution of rights and responsibilities among different participant in 
corporation, such as, the board, manager, shareholders, and other stakeholders, 
and spell out the rules and procedure for making decision on corporate affairs” 
(www.oecd.com) 

Pengertian lain yang dikeluarkan oleh Forum for Corporate  Governance in 

Indonesian (FCGI) dalam www.fcgi.or.id adalah: 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para 
pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan 
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur 
dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk 
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”.               
 Sedangkan pengertian corporate governance menurut Iman S.Tunggal dan 

Amin W.Tunggal (2002;1), adalah: 

 “Sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan 
meningkatkan nilai pemegang saham (Stakeholders Value) serta mengakomodasi 
berbagai pihak yang berkepentingan derngan perusahaan, seperti kreditor, 
supplier atau pemasok, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan 
masyarakat luas.” 

Istilah corporate governance berbeda dengan good management. Apabila 

good management diartikan sebagai pengelolaan yang baik, maka good corporate 

governance diartikan sebagai cara pengelolaan yang melibatkan hubungan dengan 

berbagai pihak untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan. 

 Dapat disimpulkan, bahwa corporate governance adalah sistem yang 

mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan 

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

kreditor, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance berusaha menjaga 

keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

http://www.oecd.com/
http://www.fcgi.or.id/


Tantangan dalam corporate governance adalah mencari cara untuk 

memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa. 

 

2.3.2 Latar Belakang Good Corporate Governance 

 Setelah Indonesia dan Negara-negara Asia timur lainnya mengalami krisis 

ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 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 melatarbelakangi munculnya prinsip good 

corporate governance antara lain: 

1. Krisis yang berlangsung membuktikan antara lain lemahnya penerapan 

prinsip good corporate governance di dalam praktik bisnis di Indonesia. 

2. Munculnya entitas bisnis yang bercirikan “bubble company” yakni 

perusahaan dengan pertumbuhan aset yang besar, keuntungan jangka pendek 

dan tidak didukung oleh fundamental yang kuat. 

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

wewenang (wrong doing) dalam pengelolaan perusahaan yang merugikan 

investor dan stakeholder lainnya. 

 

Munculnya prinsip good corporate governance terutama didasari oleh 

berbagai peraturan hukum yang berlaku umum diantaranya: 

1. Undang-undang RI Nomor 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. Surat Keputusan Nomor 117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatur antara lain: 

BUMN wajib menerapkan prinsip good corporate governance secara 

konsisten dan atau mewujudkan good corportae governance 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 efektifitas 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. 

 

2.3.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip corporate governance dari OECD menyangkut hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Hak-hak para pemegang saham; 

2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; 

3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate 

governance; 

4. Transparasi dan penjelasan; 

5. Peranan Dewan Komisaris 

  

 

 



Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 

117/M/MBU/2002, prinsip-prinsip good corporate governance mencakup: 

6. Transparasi,  

 Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan. 

7. Kemandirian, 

 Yaitu keadaan di mana 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. 

8. Akuntabilitas, 

 Yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

9. Pertangungjawaban, 

 Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

10. Kewajaran, 

 Yaitu suatu kesetaraan di mana dipenuhinya seluruh hak-hak pemegang 

saham sesuai dengan perjanjian dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.   

 

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance 

a. Kriteria pelaksanaan good corporate governance yang efektif adalah dengan 

tercapainya tujuan-tujuan penerapan good corporate governance. Tujuan 

good corporate governance menurut Siswanto Sutojo (2005), yaitu: “Good 

corporate governance mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan 

tersebut adalah sebagai  berikut: 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham; 

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholder non 

pemegang saham; 



3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham; 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board 

of commisioner dan manajemen perusahaan; dan  

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of commisioner dengan manajemen 

senior perusahaan.”  

 

 Manfaat penerapan corporate governance, menurut Iman S. Tunggal dan 

Amin W. Tunggal (2002; 9-10), yaitu: 

a. Perbaikan dalam komunikasi, 

b. Minimalisasi potensial benturan, 

c. Fokus pada strategi-strategi utama, 

d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, 

e. Kesinambungan manfaat (suistanability of benefits) 

f. Promasi citra corporate (corporate image), 

g. Peningkatan kepuasan pelanggan, 

h. Perolehan kepercayaan investor, 

i. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan. 

 

Dengan corporate governance yang baik, keputusan-keputusan penting 

perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan (misalnya 

direksi), akan tetap ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). Selain itu, corporate governance yang baik dapat mendorong 

pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi 

banyak kepentingan), lebih accountable (karena ada sistem yang akan meminta 

pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan serta akan 

meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat 

mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. 

 

 



2.3.5 Faktor-faktor Penerapan Good Corporate Governance 

 Keberhasilan penerapan good corporate governance juga memiliki prasyarat 

tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan 

internal. 

Faktor Eksternal. 

 Yang dimaksud eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan good corporate 

governance di antaranya: 

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin 

berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. 

b. Dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor 

publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan 

good governance dan clean government menuju good corporate governance 

yang sebenarnya. 

c. Terdapat contoh pelaksanaan good corporate governance yang tepat (best 

practices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan good corporate 

governance yang efektif dan profesional .  

d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan good 

corporate governance di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini 

diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk 

mendukung aplikasi serta sosialisasi good corporate governance secara 

sukarela. 

e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan 

implementasi good corporate governance terutama di Indonesia adalah 

adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di 

mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan 

dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan 

lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan 

dalam implementasi good corporate governance. 

 



Faktor Internal 

 Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik good 

corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor 

dimaskud adalah: 

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung 

penerapan good corporate governance dalam mekanisme serta sistem kerja 

manajemen di perusahaan. 

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu 

pada penerapan nilai-nilai good corporate governance. 

c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-

kaidah standar good corporate governance. 

d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksa) yang efektif dalam perusahaan untuk 

menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. 

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap 

gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik 

dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika 

perusahaan dari waktu ke waktu. 

 

Dari dua faktor di muka, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung 

penerapan good corporate governance secara efektif sangat tergantung pada 

kualitas, skill, kredibilitas, dan integrasi berbagai pihak yang menggerakan organ 

perusahaan. Yang pasti, jika berbagai prinsip dan aspek penting good corporate 

governance  dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dipastikan peruhaan tersebut 

tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, 

meski perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya. 

 

2.3.6 Unsur-unsur yang terlibat dalam Good Corporate Governance 

Menurut Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal (2002) pada 

dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan good corporate 

governance, yaitu: 



1. Pemegang Saham 

Pemegang saham adalah orang atau individu-individu atau suatu institusi 

yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan 

saham yang disetornya. Pemegang saham ini mempunyai hak-hak dan 

kewajiban, yaitu: 

a. Hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan ketentuan saham yang 

dimilikinya. 

b. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara 

tepat waktu dan teratur. 

c. Hak menerima sebagian keuntungan perseroan yang diperuntukan bagi 

Pemegang Saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya 

dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya. 

d. 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. 

e. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama 

harus diperlakukan setara berdasarkan asas. 

f. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam 

perseroan harus menyadari tanggung jawab pada saat ia menggunakan 

pengaruhnya atas manajemen perusahaan. 

2. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme 

untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Oleh 

karena itu maka  peranan Dewan Komisaris adalah menilai sistem penetapan 

penggajian pejabat pada posisi kunci, memonitor mengatasi masalah 

benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Komisaris 

dan Direksi, memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan 



perubahan jika perlu, dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas 

komunikasi perusahaan. 

3. Direksi 

Direksi bertugas untuk mengelola perseroan agar mencapai tujuan 

perusahaan, dan Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. 

4. Komite Audit 

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang 

independen kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang 

memerlukan perhatian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan audit 

internal di perseroan. 

5. 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. 

11. 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, sumber kekuasaan 

manager dari kombinasi keahlian manajerial dan tanggung jawab 

organisasional yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

diperlukan. 

Karyawan khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang 

memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata 

kelola perusahaan tertentu. 

 

 



7. Auditor Internal 

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. 

8. Auditor Eksternal 

Auditor Eksternal bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap 

laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi 

dan opini profesional mereka mengenai Laporan Keuangan. Meskipun 

Laporan Keuangan adalah tanggung jawab untuk menilai kewajaran 

pernyataan manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. 

9. Stakeholders lainnya 

Pemerintah terlibat dalam corporate governance melalui hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai kewajiban 

perusahaan dalam hal perpajakan. Kreditor yang memberikan pinjaman 

memungkinkan juga mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

 

2.4   Peranan Komite Audit Dalam Pencapaian Tujuan Good Corporate 
        Governance 
 

Peranan yang dimiliki Komite Audit terhadap laporan keuangan sangat 

ditunjang oleh sifatnya yang independen dengan adanya pengawasan dari Dewan 

Komisaris sehingga memberikan gerak yang lebih luas bagi Komite audit untuk 

melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang pada 

akhirnya membuat Komite Audit lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya, sehingga memungkinkan Komite Audit secara efektif 

mengawasi mutu dari laporan keuangan organisasi dan berfungsi sebagai 

pencegah terhadap penyimpangan pengendalian oleh manajemen dan kecurangan 

manajemen. 



Komite Audit secara khusus mengawasi mutu dan hasil audit, baik yang 

dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Komite Audit juga 

mencermati dan membahas isu-isu atau temuan yang signifikan oleh auditor. 

Karena Komite Audit adalah satuan yang membantu Dewan Komisaris yang 

independen dari perusahaan, maka selain kompetensi, prasyarat lain yang perlu 

dimiliki adalah independensi. Independensi diperlukan agar Komite Audit tidak 

dapat diganggu gugat oleh manajemen dan tidak mengurangi kemandiriannya 

dalam menyatakan sikap dan pendapat. 

Komite Audit sebagai salah satu organ yang diharapkan menjadi pilar 

penerapan good corporate governance di perusahaan memiliki cakupan tugas 

yang sangat strategis yaitu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang di anggap 

perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam melaksanakan pengelolaan 

perusahaan dan melaksanakan tugas penting sistem pelaporan keuangan melalui 

pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen 

dan auditor independen. 

Dalam praktiknya, Komite Audit dapat melakukan berbagai hal seperti yang 

tergambarkan dalam Audit Committee Oversight Areas, yaitu: 

a. Key Area of business and financial risk. 

b. Internal control and system. 

c. Eksternal audit activity and relationship. 

d. Internal audit activity. 

e. Periodic financial reporting, including financial and accounting policies. 

 

 

 

 

 

 

 

 


