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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia perdagangan, pengangkutan barang dari suatu tempat ke 

tempat lain bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini sering dilakukan oleh produsen 

barang untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang yang dihasilkan agar 

dapat dinikmati tidak hanya di tempat di mana barang tersebut diproduksi, tetapi 

juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada jauh dari tempat produksi, 

selain itu baik produsen maupun konsumen selalu berusaha untuk memilih sesuatu 

hal yang menguntungkan dalam pengiriman suatu barang. Produsen menghendaki 

biaya yang murah serta daya muat yang besar dan lebih efisien waktu. Produsen 

maupun konsumen mengharapkan pengiriman barang dengan faktor risiko yang 

dapat ditekan sekecil mungkin sehingga keuntungan yang diharapkan dapat 

diperoleh. Salah satu alternatif pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain 

adalah melalui pengangkutan darat. Angkutan darat itu sendiri dapat dilakukan 

dengan kendaraan bermotor ataupun dengan kereta api. Pengangkutan dengan 

kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan jalan raya. Padatnya jalur 

jalan raya dari hari ke hari, ditambah rawannya kondisi di jalan seperti banyaknya 

perampokan dan penjarahan menyebabkan orang memilih menggunakan jasa 

kereta api yang memiliki jalur sendiri.  

Kereta api merupakan salah satu angkutan umum yang menjadi andalan 

masyarakat Indonesia, karena kereta api merupakan salah satu moda angkutan 
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darat yang memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan jenis angkutan 

moda lainnya. Salah satu keunggulan dari kereta api yaitu dapat mengangkut 

banyak orang dalam sekali perjalanan atau bersifat massal, irit bahan bakar, 

efisien, hemat pemakaian lahan, ramah lingkungan dan relatif aman jika 

dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya, serta adaptif terhadap 

perkembangan teknologi, selain itu kereta api mampu mengangkut barang 

dan/atau penumpang dalam jumlah yang besar. Pengangkutan barang-barang 

dengan kereta api seringkali tidak sampai sehingga dapat mengakibatkan kerugian 

Sugiarto (2009). 

Berikutnya adalah penyediaan jalur kereta api harus juga diperhatikan 

jaminan keselamatan barang yang dikirim, pasalnya getaran yang dihasilkan lebih 

besar dari penggunaan truk atau bus (www.suaramerdeka.com, diakses pada 

tanggal 15 Februari 2015). 

 Dalam keadaan seperti inilah penerima barang dapat menuntut ganti 

kerugian kepada PT Kereta Api Indonesia, terkecuali apabila pengangkut dapat 

membuktikan bahwa kerugian yang diderita tersebut atas kesalahan pengirim yang 

tidak mau mentaati peraturan-peraturan dari PT Kereta Api Indonesia, cacat yang 

telah melekat pada barang itu sendiri atau dalam keadaan memaksa. Pengangkut 

harus bertanggung jawab terhadap muatannya sampai ke tempat tujuan dalam 

keadaan utuh dan lengkap. Dalam usahanya untuk menampung muatan barang-

barang maka PT Kereta Api Indonesia harus mampu menyediakan fasilitas yang 

baik, selain mengatur suatu barang yang baik untuk disimpan selama belum 

diambil oleh pemiliknya maupun pada saat menunggu pemuatannya dalam kereta 

http://www.suaramerdeka.com/


3 
 

api. Kereta api di samping sebagai alat pengangkut (transportasi) kereta api 

mempunyai arti penting untuk memindahkan barang-barang dan/atau orang ke 

tempat lain, juga mempunyai arti penting dalam meningkatkan daya guna, 

manfaat dan nilai suatu barang, disamping itu juga memegang peranan penting 

sebagai penunjang program pemerintah dalam mewujudkan suatu masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai supaya tujuan yang dicita-

citakan dapat tercapai. Tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia dimulai pada 

saat barang-barang telah diterima untuk diangkut sampai diserahkan kembali 

kepada pihak penerima atau bisa juga pihak ketiga maupun pihak pengirim itu 

sendiri, tentu saja dalam hal penyerahan ini harus terjadi pada waktu yang telah 

ditentukan, dan keadaan barang-barang dalam keadaan utuh dan lengkap, dengan 

kata lain tidak kurang dan tidak rusak, kecuali dalam penyerahan tersebut terdapat 

suatu halangan, maka pihak PT Kereta Api Indonesia dapat dibebaskan dari 

prestasi tersebut. Beban pengangkut perlu adanya suatu pembatasan yang berupa 

pengurangan atau peniadaan tanggung jawab asal tidak bertentangan dengan 

hukum yang berlaku dan Undang-Undang serta ada kesepakatan dari kedua belah 

pihak serta terlepas dari kesengajaan dan ketidakjujuran dari pengangkut. 

Keadaan demikian dapat dilihat terhadap barang-barang yang dilarang untuk 

diangkut dengan kereta api, atau dapat diangkut tetapi harus memperhatikan 

syarat-syarat tertentu, tetapi tetap diserahkan untuk diangkut dengan nama tidak 

benar, atau dengan menunjukkan barang-barang yang kurang seksama atau 

pengirim tidak mengindahkan tindakan-tindakan yang diharuskan, maka PT 
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Kereta Api Indonesia dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Apabila 

terjadi kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, 

atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, 

penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh pengirim barang (ayat (1) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 

barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan 

diserahkannya barang kepada penerima, tetapi ayat (4) Pasal 158 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian 

tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang 

tidak benar dalam surat angkutan barang. Pertanggungjawaban meliputi kerusakan 

sebagian atau seluruhnya, kehilangan sebagian atau seluruhnya atau keterlambatan 

penyerahan barang-barang muatan tersebut, apabila hal ini tidak dipenuhi maka 

berdasarkan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka pihak PT 

Kereta Api Indonesia dapat dituntut membayar sejumlah ganti kerugian. Campur 

tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api 

melalui Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1992 Tentang Perkeretaapian. 

PT. KAI merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang sangat berpotensi adanya penyimpangan keuangan negara akibat kelemahan 

SPI dan ketidaktaatan perundang-undangan. Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara (BAKN) DPR RI mensinyalir kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) 
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PT. KAI tidak efektif, sehingga BUMN ini berpotensi mengalami kerugian 

negara. Berdasarkan fenomena yang terjadi, Badan Pemeriksa Keuangan pada 

tahun 2014 mengungkapkan sebanyak 6.531 kasus kelemahan sistem 

pengendalian intern dan 8.323 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah kasus ketidakpatuhan 

tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan yang 

berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan 

kekurangan penerimaan. 

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2014 

menunjukkan adanya 5.948 kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10,92 

triliun. Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti 

temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan 

kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas 

negara/daerah senilai Rp540,56 miliar. (www.bpk.go.id/news) 

Luasnya ruang lingkup perusahaan mengakibatkan pimpinan dan pihak 

manajemen tidak dapat secara langsung mengawasi semua aktivitas, baik aktivitas 

internal maupun aktivitas ekstern yang terjadi pada perusahaan tersebut. 

Pemeriksaan internal dalam suatu perusahaan biasanya dilaksanakan oleh Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) untuk menilai sejauh mana kebijakan perusahaan dapat 

dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak terkait dalam perusahaan. Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) berperan membantu organisasi untuk mencapai 

http://www.bpk.go.id/news
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tujuannya dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas kerja dari 

pengendalian internal dan proses governance untuk menjaga aktivitas pekerjaan 

yang baik, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan adil kepada seluruh 

pemangku kepentingan (Priscilla,2012). Ketentuan ini diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan yang mendukung eksistensi Satuan Pengawasan Internal 

(SPI) BUMN.  

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; 

Bab IV Satuan Pengawasan Internal pasal 67-69 yang menyatakan bahwa: 

“Satuan Pengawasan Internal adalah suatu badan yang bertugas membantu 

direktur utama dalam melaksanakan Pemeriksaan Internal Keuangan dan 

Pemeriksaan Operasional Persero serta penilaian pengendalian 

pengelolaan dan pelaksanaannya pada Persero yang bersangkutan serta 

memberikan saran-saran perbaikan”. 

 

Oleh karena itu, pimpinan dan pihak manajemen memerlukan pengawas 

atau pemeriksa intern (SPI) dalam usaha meningkatkan pengendalian internal 

perusahaan yang efektif dan efisien untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat 

merugikan perusahaan. Risiko pengendalian yang dimaksud merupakan 

pengendalian atas risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas perusahaan. 

Risiko tersebut dapat terjadi karena kesalahan karyawan yang menangani suatu 

aktivitas, kelemahan suatu sistem yang telah dibuat, kemajuan teknologi dan lain 

sebagainya. Adanya pengendalian menjamin kebijakan dan pengarahan-

pengarahan manajemen menjadi cukup memadai (Christyanto,2011). Selain 

independen, seorang auditor internal (SPI) dituntut untuk memiliki kompetensi 

yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Fungsi audit 

internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 
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keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya (SPAP,2011).  

Auditor Internal (SPI) juga harus dibekali dengan pengetahuan tertentu. 

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari pengalaman maupun pendidikan. Selain 

pendidikan formal yang telah dimiliki, auditor internal harus mengikuti 

pendidikan tertentu sesuai dengan bidang yang menjadi tugasnya 

(Tugiman,2006:48).  

Satuan Pengawasan lnternal juga bertugas mengidentifikasi dan 

menangani risiko pengendalian internal perusahaan karena Satuan Pengawasan 

Internal (SPI) merupakan mata dan telinga pimpinan, Satuan Pengawasan Internal 

(SPI) memberikan peranan penting untuk memberikan masukan dalam 

perencanaan strategis bisnis dan peringatan dini atas masalah yang akan terjadi 

dan dihadapi oleh perusahaan (Puspitawati,2002). Satuan Pengawasan Internal 

membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan metode 

yang sistematis disertai disiplin dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas 

dari pengendalian internal dan proses governance.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul : 

“PERANAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN MEKANISME 

CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS KERJA 

PADA PROSES PENGIRIMAN BARANG” (Studi kasus pada PT Kereta Api 

Bandung & PT Kereta Api Logistik Jakarta Pusat) 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di 

atas, maka masalah yang dapat di identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peranan Satuan Pengawasan Internal dalam menunjang 

Efektivitas Kerja pada proses Pengiriman Barang pada PT Kereta Api 

Bandung & PT Kereta Api Logistik Jakarta Pusat. 

2. Bagaimana peranan Mekanime Corporate Governance dalam menunjang 

Efektivitas Kerja pada proses Pengiriman Barang pada PT Kereta Api 

Bandung & PT Kereta Api Logistik Jakarta Pusat. 

3. Bagaimana peranan Satuan Pengawasan Internal dan Mekanisme 

Corporate Governance secara simultan dalam menunjang Efektivitas 

Kerja pada proses Pengiriman Barang pada PT Kereta Api Bandung & PT 

Kereta Api Logistik Jakarta Pusat. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peranan Satuan Pengawasan Internal dalam menunjang 

Efektivitas Kerja pada proses Pengiriman Barang pada PT Kereta Api 

Bandung & PT Kereta Api Logistik Jakarta Pusat. 
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2. Bagaimana peranan Mekanisme Corporate Governance dalam menunjang 

Efektivitas Kerja pada proses Pengiriman Barang pada PT Kereta Api 

Bandung & PT Kereta Api Logistik Jakarta Pusat 

3. Bagaimana peranan Sistem Pengendalian Internal dan Mekanisme 

Corporate Governance secara simultan dalam menunjang Efektivitas kerja 

pada proses Pengiriman Barang pada PT Kereta Api Bandung & PT 

Kereta Api Logistik Jakarta Pusat 

 

1.4  Kegunaan Hasil Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan 

memiliki manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Audit Internal 

yang sesuai dengan teori. 

2. Bagi Penulis lain 

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian 

selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

3. Bagi Bidang Ilmu 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengayaan lebih 

mendalam tentang Audit Internal, terutama mengenai Satuan Pengawasan 

Internal dan Mekanisme Corporate Governance dalam menunjang 
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Efektivitas Kerja pada proses Pengiriman Barang sesuai dengan ruang 

lingkup dan kajian penelitian ini. 

4. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan 

dalam mengambil kebijaksanaan Satuan Pengawasan Internal dan 

Mekanisme Corporate Governance pada perusahaan di masa yang akan 

datang. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada PT Kereta Api Kantor Pusat Bandung yang 

berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung, Propinsi Jawa Barat & PT 

Kereta Api Logistik yang berlokasi di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.11A Jakarta 

Pusat, Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2015 

sampai dengan Oktober 2015. 

Variable Independen (X1) : Satuan Pengawasan Internal 

             (X2) : Mekanisme Corporate Governance 

Variabel Dependen (Y) : Efektivitas Kerja 


