
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus 

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

Pemahaman tentang praktik corporate governance terus berevolusi dari waktu ke 

waktu. 

Setelah Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya mengalami 

krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1998, isu mengenai 

corporate governance telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka 

mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di 

masa yang akan datang. 

Pasca terjadinya krisis banyak usaha-usaha yang mengalami kebangkrutan dan 

sebagian besar asset-assetnya di kuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN). Hal ini disebabkan lemahnya peraturan dan perundang-

undangan yang mengatur, tidak memadainya fungsi-fungsi pengawasan dan 

akuntabilitas dari pihak-pihak yang terkait di dalam perusahaan, seperti dewan 

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

perlindungan pada pemegang saham sehingga menyebabkan hilangnya 

kepercayaan investor terutama investor asing, lemahnya institusi pemerintahan 

dan belum adanya clean government di sektor publik serta belum diterapkannya 

Good Corporate Governance di dunia usaha menjadi penyebab runtuhnya dunia 

bisnis di Indonesia. 

Suatu survei tahun 1999 oleh Pricewaterhouse Coopers terhadap investor-

investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah 

satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan, 

pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar 

pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. 

 



 

Survei lain mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan 

majalah SWA akhir tahun 2006 pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia 

hanya direspon kurang dari 10 persen dari total 332 responden. Hanya 31 

perusahaan yang mengikuti survei tersebut. Survei serupa yang dilakukan di 

negara-negara maju rata-rata diikuti lebih dari 70 persen responden. Hal ini 

mencerminkan masih rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia mengenai 

Good Corporate Governance.  

Dalam BUMN, intervensi terhadap kebijakan bisnis sering kali terjadi 

sehingga kemandiriannya masih belum optimal 100 persen. Artinya, intervensi 

dari pihak luar yang berkepentingan dengan BUMN masih terasa cukup kuat dari 

pihak pemerintah, bahkan dalam pengelolaan BUMN. (Majalah Auditor 

Internal, 2004) 

Diperlukannya corporate governance ini juga dilandasi oleh banyaknya 

kolusi, korupsi dan nepotisme dalam perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi 

pemerintah, bahkan lembaga perwakilan rakyat yang semakin semarak di 

Indonesia. 

Berdasarkan pengalaman inilah masalah governance (pengelolaan) 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bidang corporate (korporasi) dan 

berbagai kalangan mempunyai kesimpulan akan pentingnya penerapan GCG di 

kalangan korporasi.  

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap 

keterpurukan keuangan dan moneter negara sangat signifikan. Atas dasar hal 

tersebut, sepanjang tahun 2002, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan 

tentang kewajiban untuk menerapkan corporate governance di lingkungan 

BUMN. Salah satunya yaitu dengan diberlakukannya Keputusan Menteri BUMN 

Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate 

Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Organisasi profesi internal auditor yang terdiri atas The Institute of 

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

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



 

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

Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa fungsi 

internal audit (satuan pemeriksa intern) yang efektif mampu menawarkan 

sumbangan penting dalam meningkatkan proses corporate governance, 

pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen. Internal auditor merupakan 

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

dalam membentuk fondasi bagi pengembangan corporate governance (Position 

Paper #1/2003). 

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

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

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

1. Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan 

aparat pengawasan intern perusahaan. 

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

oleh kepala yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 

Internal audit atau pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang 

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

mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari 

pemeriksaan internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka 

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

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

penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran-saran. 

Pemeriksaan internal merupakan bagian dari organisasi yang integral dan 

menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

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

dan tanggung jawab bagian audit internal yang disetujui oleh manajemen senior 

dan diterima oleh dewan atau direksi wajib konsisten dengan kodefikasi yang 

berupa Norma Profesional Audit Internal. 

Perkembangan saat ini telah menempatkan auditor internal pada posisi 

yang lebih penting dari sebelumnya dimana ada pergeseran peran auditor internal 

dari suatu fungsi yang bertugas memberikan penilaian dan pengawasan menjadi 



 

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

Auditor internal juga dituntut untuk mampu bersikap sebagai mitra dan berperan 

sebagai internal konsultan dan katalisator bagi manajemen. 

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

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

Indonesia, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan PT Asuransi 

Kesehatan (PT ASKES) selaku perusahaan BUMN wajib untuk menerapkan 

prinsip-prinsip GCG dalam mengelola perusahaan dan berorientasi pada 

stakeholder. Namun pada kenyataannya PT POS Indonesia, PT INTI dan                      

PT ASKES masih tersangkut masalah korupsi didalam pengelolaan 

perusahaannya. Kepala Logistik PT Pos Indonesia Pusat, Abdul Rizal Rambli, 

bersama Kepala Logistik PT Pos Banjarbaru Iskandar diperiksa terkait dugaan 

korupsi sebesar Rp 28 miliar untuk perluasan usaha. Namun, kenyataan di 

lapangan dana itu diduga disimpangkan oleh oknum PT Pos Indonesia ke bisnis 

jual beli batubara (TEMPO, 28 Juli 2008). Dalam PT INTI, proyek yang 

menyisihkan berbagai persoalan yang dikerjakan oleh PT Inti Bandung ini, 

pekerjaannya berkurang sekitar Rp 1,9 miliar. Ketika dicek, ternyata pekerjaan 

yang bertambahkurang Rp 1,9 miliar itu masih tanggung jawab PT Inti Bandung. 

Anehnya, pekerjaan yang berkurang sebesar Rp 1,9 miliar itu dibayarkan oleh 

Pemkab Mentawai (Kompas, Juni 2007).  Di PT ASKES, dalam program 

Askeskin ada penggelembungan klaim RS sejumlah Rp 2,5 miliar (Harian 

Umum Pelita, 3 September 2008). 

 Adanya kasus tersebut di atas mungkin terjadi akibat kurangnya 

pengendalian intern. Menjadi pertanyaan banyak pihak dimanakah auditor internal 

atau satuan pengawasan intern ketika penyimpangan dan pelanggaran terjadi atau 

bagaimana fungsi audit internal berjalan sehingga semua sepertinya tidak 

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

datang oleh pihak manajemen. 

Profesi internal auditor mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi 

yang independen dengan menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya 



 

mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini. 

Karena itu kegiatan pemeriksaan internal audit harus terus dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh dan penerapannya wajib konsisten dengan norma praktik 

profesional internal audit. 

Para ahli sepakat bahwa dibutukan mekanisasi tambahan untuk 

memperbaiki corporate governance, dalam hal ini mereka menyarankan perhatian 

lebih lanjut harus diberikan pada peningkatan fungsi audit di dalam corporate 

governance. Karena mereka berkeyakinan bahwa  peran audit internal yang 

profesional dalam corporate governance dapat memperbaiki proses dan 

pengendalian manajemen sehingga membantu pimpinan untuk memaksimalkan 

kinerja ekonomi perusahaan untuk keuntungan manajemen dan para stakeholders. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Tri Setiadji (2005) dengan 

judul “Pengaruh Sikap Auditor Internal Tentang Peran Profesi Audit Internal 

Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance dalam Perusahaan” (Survei 

Mengenai Sikap Auditor Internal yang Bekerja pada Tiga BUMN di Bandung). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis 

mengenai hubungan antara fungsi audit internal dengan perwujudan Good 

Corporate Governance dalam bentuk skripsi dengan judul: “Hubungan Fungsi 

Audit Internal dengan Perwujudan Good Corporate Governance”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas maka masalah yang 

dapat diidentifikasikan yaitu apakah terdapat hubungan fungsi audit internal 

dengan perwujudan Good Corporate Governance. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai fungsi audit internal dan perwujudan Good Corporate Governance. 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan fungsi audit 

internal dengan perwujudan Good Corporate Governance. 

 



 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Melalui penelitian yang dilakukan, maka diharapkan penelitian ini dapat 

berguna: 

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

khususnya mengenai fungsi audit internal dengan perwujudan Good 

Corporate Governance. 

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

bermanfaat dalam mengembangankan dan memajukan perusahaan. 

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

pengetahuan pembaca dan sebagai referensi untuk penelitian selajutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Good Corporate Governance menurut Forum for Corporate Governance 

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

sebagai: 

“Perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemilik, 

pengurus, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern 

dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka 

atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

organisasi”. 

 

 Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai berikut: 

“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan 

oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika”. 

 

Menurut Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan 

Governance, mengatakan belum ada definisi yang baku soal Good Corporate 

Governance ini. Intinya GCG adalah sebuah prinsip yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta 

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

shareholder dan stakeholder. 



 

Dengan penjelasan tersebut tentunya Good Corporate Governance 

dimaksudkan sebagai upaya mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang 

saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan. 

Pada April 1998, (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip 

corporate governance yang dikembangankan seuniversal mungkin. Hal ini 

mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai bahan referensi di 

berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan 

lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan 

dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun diselaraskan 

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

bila diperlukan. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dikembangkan OECD 

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

hal sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. 

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. 

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. 

4. Keterbukaan dan transparansi. 

5. Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors). 

Pada umumnya disepakati bahwa prinsip-prinsip Good Corporate 

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

MBU/2002 adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian (Independence), 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 (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif. 

4. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. 

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

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Perwujudan Good Corporate Governance yang efektif menciptakan sistem 

pengendalian perusahaan sehingga menekan seminimal mungkin peluang 

terjadinya kolusi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang pada masing-masing 

bagian dalam perusahaan. 

Perwujudan Good Corporate Governance ternyata sangat membutuhkan 

peran akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun peran 

internal auditor. Internal Audit bertugas meneliti seberapa jauh kebijakan dan 

program kerja manajemen dijalankan. Internal Auditor sebagai salah satu profesi 

yang menunjang terwujudnya Good Corporate Governance, saat ini telah 

berkembang menjadi komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan 

perusahaan secara sehat. 

Pada awalnya audit internal melakukan perannya sebagai “watch dog”  

yang kemudian berubah secara perlahan menjadi konsultan. Kegiatan pemeriksaan 

yang sebelumnya hanya terfokus pada “compliance audit” bergeser menjadi 

operational/performance audit yang selain dapat menjaga pengendalian dan 

ketaatan atas kegiatan operasional perusahaan, auditor internal juga memberikan 

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

ini masih dirasakan kurang memadai dalam mengakomodasi harapan manajemen 

dan stakeholders lainnya, sehingga peran internal auditor pun bergeser selain 

menjadi konsultan juga sebagai katalisator yang harus mampu memberikan jasa 

kepada manajemen dengan saran-saran yang membangun dan applicable bagi 

kemajuan perusahaan (Sigit Eko Pramono, 2003). 



 

Peran profesi yang selama ini dijalankan tidak terlepas dari tatanan 

konseptual yang tertuang dalam definisi internal audit yang telah ditetapkan oleh 

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

1999 adalah : 

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s. it helps an 

organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control and governance processes”.  

 

Definisi di atas membawa pada konsekuensi tuntutan peran yang harus 

dijalankan. Peran merupakan bagian yang seseorang mainkan pada saat 

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

dengan identitas, spesialisasi, koordinasi dan fungsinya. 

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

keberadaan atau alasan diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit 

ditujukan untuk memperbaiki kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk sebuah 

perusahaan, divisi, departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, layanan informasi, 

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

maka berarti menunjang ke arah perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Tujuan fungsi audit internal atau pemeriksaan internal adalah memberikan 

jasa kepada pimpinan, dengan cara melakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap 

kegiatan perusahaan, pemeriksaan yang dilakukan diarahkan untuk dapat 

membantu seluruh tingkatan manajemen, agar mereka dapat melaksanakan 

kewajibannya secara efektif dan efisien. 

Pelaksanaan fungsi audit internal atau pemeriksaan internal dikelompokan 

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

1. Perencanaan pemeriksaan 

 Perencanaan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan petunjuk menjalankan 

pemeriksaan dan sebagai pengawas jalannya pemeriksaan yang meliputi 

pekerjaan yang harus dilakukan, waktu yang dijalankan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang penting dan biaya yang dibutuhkan. Perencanaan yang cermat 

akan menghasilkan suatu kegiatan yang efektif dan efisien. 



 

2. Pelaksanaan pemeriksaan 

 Tahap ini merupakan tahap pengujian secara mendalam atau mengevaluasi 

dari program yang spesifik. Pada tahap ini dikumpulkan dan dianalisis 

informasi yang dapat mendukung dan menyajikan temuan pemeriksaan. 

3. Laporan hasil pemeriksaan 

 Tiap laporan harus dirancang sesuai dengan permasalahan temuan 

pemeriksaan. Informasi dan bentuk permasalahan harus disajikan secara jelas, 

singkat, wajar, dan dapat dimengerti. 

4. Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan 

 Rekomendasi didasarkan pada berbagai temuan dan kesimpulan pemeriksaan. 

Rekomendasi dibuat dengan tujuan untuk meminta tindakan guna perbaikan 

terhadap keadaan yang ada atau meningkatkan operasi. 

5. Monitoring tindak lanjut pemeriksaan 

 Internal auditor mempunyai kewajiban untuk memonitoring hal-hal yang 

berhubungan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen. 

Kegiatan unit audit menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem 

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

dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal 

yang bebas mengenai kinerja organisasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal dapat 

menunjang keberhasilan perwujudan Good Corporate Governance di perusahaan. 

Fungsi audit internal diharapkan dapat memberikan sumbangan penting yaitu 

informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan dalam menilai dan 

memberikan saran sehingga dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan 

penerapan Good Corporate Governance tersebut. 

Sejauh mana fungsi audit internal tersebut dapat meningkatkan 

perwujudan Good Corporate Governance, merupakan titik utama penelitian ini 

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

yang dilakukan oleh auditor internal tersebut bisa dilihat dari pandangan atau 

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

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

langsung dangan auditor internal (pihak auditee). 



 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dalam 

penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

“Fungsi audit internal memiliki hubungan dengan perwujudan Good 

Corporate Governance”.  

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dari beberapa BUMN yang ada di Bandung, penulis melakukan penelitian 

pada tiga BUMN yaitu PT. POS Indonesia Jl. Cilaki No. 73 Bandung, PT. INTI    

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung, PT. ASKES di Jl. Dr. Djundjunan No. 144 

Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2009 sampai dengan 

Agustus 2009. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


