
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Keruntuhan ekonomi yang menimpa bangsa ini tidak bisa lepas dari adanya 

praktek bisnis yang kurang adil dalam masyarakat. Dalam dunia bisnis manajemen 

dan kegiatan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. 

Pemisahan ini dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan 

penggunaan dana pada perusahaan sarat keseimbangan yang tepat antara 

kepentingan-kepentingan yang ada. 

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis 

yang sehat yaitu: transparansi, keadilan, akuntabilitas dan responsibilitas. Keempat 

prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip terwujudnya suatu Good Corporate 

Governance (selanjutnya disingkat dengan GCG). GCG adalah sebuah system guna 

mengendalikan dan mengarahkan perusahaan meliputi semua jaringan hubungan 

Formal-Informal sektor korporasi serta konsekuensinya bagi masyarakat umum. 

Kalangan bisnis umumnya menafsirkan GCG sebatas bagaimana perusahaan 

meningkatkan laba, menempatkan manajer dan karyawan serta mencapai target usaha 

bahkan lebih sempit lagi sebagai masalah pembagian kekuasaan. Sementara para 

pejabat dan wakil rakyat umumnya menafsirkan GCG sebagai suatu hal yang harus 

dimiliki perusahaan agar bermanfaat bagi pemerintah atau lingkungan sosialnya. 

Namun secara umum GCG adalah system dan struktur yang baik untuk mengelola 



perusahaan serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, 

pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. 

Good Corporate Governance memiliki empat dasar pemikiran, yang meliputi: 

a. Fairness, yaitu perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dari 

penipuan dan penyimpangan lainnya. 

b. Transparancy, yaitu keterbukaan mengenai informasi kinerja perusahaan, 

baik ketepatan waktunya, maupun akurasinya, terutama yang menyangkut 

masalah keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. 

c. Accountability, yaitu penciptaan system pengawasan yang efektif 

berdasarkan pembagian kekuasaan. 

d. Responsibility, yaitu pertanggung jawaban kepada stakeholders dan 

lingkungan dimana perusahaan berada. 

Isu GCG kini begitu mencuat ke permukaan. Karena diharapkan akan 

mendatangkan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan ini antara lain 

mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan akan peraturan yang ada, 

meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu 

perusahaan dalam upaya go publik, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham 

serta mengungkapkan akuntabilitas sosial secara jelas. 

Di Indonesia pelaksanaannya merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya 

kerja baik sektor privat maupun publik. Sebagai contoh untuk tahun 2007 Asian 

Corporate Governance Association yang menempatkan Indonesia pada urutan 



kesebelas (terbawah) di Asia. Peringkat satu sampai sepuluh adalah Hongkong, 

Singapura, India, Taiwan, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, China dan Filipina. 

Ada dua hal yang mendasar perlunya perwujudan GCG di Indonesia. Pertama 

tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif menjelang abad 21, serta era 

perdagangan bebas. Kedua terdapat tuntutan scara langsung dari lembaga donor agar 

perusahaan-perusahaan di Indonesia mewujudkan prinsip GCG. 

Akuntan memegang peranan penting terhadap terlaksananya GCG di 

perusahaan terutama yang berprofesi sebagai akuntan internal (akuntan manajemen). 

Akuntan kemudian dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas terhadap 

perusahaan. Keterlibatan akuntan meliputi beberapa hal, pertama membuat desain 

Sistem Pengendalian Manajemen serta melaporkannya ke komite audit. Walaupun 

GCG mempunyai banyak keuntungan, banyak perusahaan di Indonesia yang tidak 

mengindahkan GCG. Indikasi ini menjadi kuat dengan banyaknya perusahaan yang 

berguguran selama periode puncak krisis moneter. Berlakunya UU No. 40/2007 

tentang Perseroan Terbatas yang menghapuskan UU No. 1/1995 memberikan akses 

dan kesempatan yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk melakukan usahanya. 

Pemerintah memberikan berbagai upaya dan kemudahan, terutama untuk 

mempercepat proses pendirian suatu perusahaan. Hasil penelitian departemen 

kehakiman (sekarang departemen hukum dan HAM) selama tahun 1998 saja ada 

sekitar 150 kasus gugatan pailit yang diajukan ke pengadilan niaga. Pada bulan Juni 

tahun yang sama, 60% emiten di pasar modal membukukan rugi dan 54% diantaranya 

terancam bangkrut (menurut website majalah investor www.investor.co.id). Itu baru 

http://www.investor.co.id/


catatan untuk perusahaan sektor swasta, sementara itu untuk BUMN mempunyai 

masalah yang lebih parah. Menurut catatan BPKP tahun 1997 sebelum krisis moneter 

ROA BUMN hanya 3,5%. Rapor BUMN menjadi lebih buruk saat krisis moneter. 

Sesuai audit BPKP untuk 134 BUMN, ROA minus 43%. Bukan itu saja dari kinerja 

BUMN tahun 1990, 20 BUMN terus mengalami kerugian sebesar Rp 47,65 triliun. 

Jadi ini semua menjadi alasan objektif perlunya BUMN untuk segera mewujudkan 

GCG. 

Banyak perusahaan atau korporasi di Indonesia yang belum mewujudkan GCG. 

Dari sekian banyak korporasi, hanya perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang 

dinilai lebih siap mewujudkan GCG.BUMN telah berhasil melakukan penerbitan 

sejak tahun 1995 dan itu menjadikannya fleksibel. Sementara itu perusahaan swasta 

di Indonesia cenderung kental nepotismenya, karena kebanyakan perusahaan swasta 

di Indonesia berasal dari perusahaan keluarga yang kemudian tumbuh menjadi besar 

(konglomerasi) akibatnya apapun keputusan yang diambil terserah pemilik. Lain 

halnya dengan BUMN yang ditunjuk berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang 

dimiliki. Memang kalau dilihat dari struktur organisasi, BUMN merupakan sebuah 

bentuk organisasi semi swasta yang didalamnya penuh dengan unsur prosedur, tata 

cara dan birokrasi. Jadi semua tertib dan teratur, termasuk fungsi pengawasannya. 

Namun kita belum mengetahui sebenarnya bagaimana dari auditor internal 

perusahaan tersebut dalam perwujudan GCG, sebab selama ini hanya peran dewan 

komisaris sajalah yang selalu dibahas dan didiskusikan dalam seminar-seminar serta 

tulisan yang terdapat dalam buku-buku tentang GCG. Bila ternyata audit internal 



berperan terwujudnya GCG ini berarti ada dukungan dari dalam BUMN itu sendiri 

untuk segera mewujudkan GCG. Untuk melengkapi penelitian ini penulis merujuk 

dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis yang 

berjudul “Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good Corporate 

Governance. Pengamatan tersebut dilakukan dengan studi kasus pada PT. Telkom 

Tbk. Penelitian tersebut diteliti oleh saudari Moriza dengan nomor pokok mahasiswi 

(01.99.003), mahasiswi Universitas Widyatama.  

Penelitiannya menunjukkan bahwa: 

1. Audit Internal PT Telkom Tbk. sangat efektif, dilihat dari hasil 

penyebaran kuesioner “Efektivitas Audit Internal” sebesar 91,8%. 

2. Pelaksanaan GCG PT Telkom Tbk. berjalan efektif dilihat dari hasil 

penyebaran kuesioner “Pelaksanaan GCG” sebesar 74,46%. 

3. Audit Internal cukup berperan terhadap efektivitas pelaksanaan GCG, 

dilihat dari hasil penyebaran kuesioner Peran Audit Internal terhadap 

Efektivitas Pelaksanaan GCG sebesar 69,23%. 

  Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang  “Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas Pelaksanaan Good 

Corporate Governance”. 

 

 

 

1.2   Identifikasi Masalah 



 Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis kemukakan di atas, maka 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan audit internal perusahaan. 

2. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance perusahaan. 

3. Bagaimana peranan audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan Good 

Corporate Governance. 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan suatu karya ilmiah sehingga 

diperoleh data dan informasi mengenai Peranan Audit Internal terhadap efektivitas 

pelaksanaan Good Corporate Governance. 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peranan audit internal perusahaan. 

2. Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance perusahaan. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana peranan audit internal terhadap 

efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance.  

 

1.4   Kegunaan Penelitian  

 Penulis berharap agar penelitian yang dilaksanakan ini berguna bagi: 

1. Bagi perusahaan, untuk memberikan masukan dan diharapkan dapat membantu 

dalam penerapan prinsip-prinsip Corporate Governance pada perusahaan. 



2. Bagi Penulis, dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan 

wawasan pemahaman ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Akuntansi secara 

lebih komperhensif, juga sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi 

program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk 

penelitian lain dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini dan 

membantu pemahaman mengenai Corporate Governance. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

  Keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat menciptakan mekanisme 

pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah 

digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan 

dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. 

Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di 

perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, 

yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan 

dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk kreditur) terhadap 

proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat. 

 Audit internal berbeda dengan audit eksternal yang memeriksa dan 

memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada banyak 

perusahaan, audit internal biasa disebut dengan unit SPI (sistem pengawasan intern), 



yang umumnya banyak berperan untuk mengecek apakah unit lain di dalam 

perusahaan telah taat menerapkan prosedur.  

Pengertian audit internal menurut Arens et al (2003;732) seperti yang dikutip 

oleh Hiro Tugiman (2004;3) sebagai berikut: 

“Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan 
keyakinan serta konsultasi sebagai pedoman filsafat yang memberikan suatu nilai 
tambah dalam memperbaiki kegiatan operasi perusahaan, audit internal membantu 
organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan 
yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan 
pengendalian risiko manajemen serta pengaturan dan pengelolaan organisasi”. 

 
 Saat ini, audit internal tidak selalu berarti adanya unit khusus, tetapi lebih 

menekankan pada keberadaan fungsinya, dan bahkan pada perkembangan terakhir 

untuk menjalankan fungsi audit internal dimungkinkan bekerjasama dengan pihak 

ketiga. Selain itu, juga terjadi perkembangan dalam peran yang dibawakannya, yaitu 

dari sekedar unit yang mengecek kepatuhan, menjadi sebuah fungsi yang berperan 

aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG dengan 

melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada 

penerapan nilai perusahaan dan terjaganya akuntabilitas, membantu menjaga 

efektivitas pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi 

serta memberikan input untuk perbaikan yang berkesinambungan, serta melakukan 

identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi perusahaan dan memberikan 

masukannya untuk perbaikan sistem pengendalian dan manajemen risiko.  

Good Corporate Governance diartikan secara sempit sebagai sistem 

pertanggung jawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Secara luas diartikan 



sebagai semua jaringan hubungan formal-informal sektor korporasi dan 

konsekuensinya bagi masyarakat umum. Secara umum konsep ini terkait dengan 

paradigma civil society. 

Corporate Governance merupakan system yang mengatur hak dan kewajiban 

para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) seperti yang 

dikutip oleh majalah manajemen manusia edisi Juli 2000, GCG adalah suatu sistem 

bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan diawasi. Struktur Corporate Governance 

menjelaskan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam 

perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris, manajer, pemegang saham, dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, serta mengeluarkan peraturan 

dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan. 

Untuk dapat melaksanakan Good Corporate Governance harus dipenuhi 

prinsip-prinsip dasarnya. Acuan bagi penerapan GCG di Indonesia, ditetapkan oleh 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Indonesia (KNKCGI), yang juga 

sejalan dengan hasil pengkajian OECD. 

 

 

  Terdapat empat prinsip yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya GCG, 

yaitu: 

1. Keadilan (Fairness) 



Adanya kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal serta hukum dan 

penegakkan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak para pemegang 

saham minoritas. 

2. Transparansi (Transparancy) 

Perusahaan harus secara regulerdan tepat waktu menyediakan informasi yang 

cukupdan akurat kepada para stakeholder. 

3. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan 

pada keseimbangan kekuasaan antar direksi, pemegang saham, komisaris, 

dan auditor sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik pada 

suatu perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan kekuasaan 

antara manajer perusahaan yang bertanggung jawab dalam kegiatan 

operasional sehari-hari dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili 

oleh dewan komisaris. 

4. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku. Manajemen harus berupaya memenuhi 

ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaannya sesuai dengan 

bidang industrinya masing-masing. 

 Menurut David Melvill, presiden Chartered Institute of Management 

Accountant, ada beberapa keuntungan dari penerapan GCG antara lain: 

mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan dan peraturan yang ada, 



meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, 

membantu perusahaan dalam upaya go publik, meningkatkan kepercayaan 

para pemegang saham dan akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara 

jelas. Ide pelaksanaan GCG di Indonesia merupakan pangkal tolak bagi 

perubahan budaya kerja pada perusahaan. Dengan GCG diharapkan 

perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang 

sehat di segala bidang.  

 Perwujudan Good Corporate Governance yang efektif menciptakan sistem yang 

dapat menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan sehingga dapat ditekan 

seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang 

masing-masing organ perusahaan. 

  Upaya melaksanakan GCG dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam 

perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan GCG. Secara khusus Audit 

Internal dapat berperan dalam: 

1. Membantu komite audit dalam menilai risiko dan memberi nasihat kepada 

pihak manajemen. 

2. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan bertanggung jawab kepada 

komite audit. 

3. menelaah peraturan Corporate Governance minimal setahun sekali. 

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis mengajukan suatu hipotesis bahwa 

terdapat peranan positif antara Audit Internal terhadap efektivitas Good Corporate 

Governance. 



 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan survei. Sedangkan uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan analisis korelasi. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan 

dan mengolah data adalah sebagai berikut: 

1.Penelitian Lapangan (field research) 

Merupakan penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data atau informasi 

dari keadaan yang sebenarnya atau penelitian langsung ke sumber data. Untuk 

mendapatkan data atau informasi yang demikian, penulis mengadakan: 

a. Wawancara (interview) 

Salah satu cara mendaptkan informasi dengan jalan melakukan tanya jawab 

langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

b. Kuesioner (questionare) 

Salah satu cara mendapatkan data atau informasi dengan jalan mengedarkan 

pertanyaan kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Merupakan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang dianggap 

perlu dari literatur-literatur yang terkait masalah yang diteliti untuk 



mendapatkan bahan yang akan dijadikan landasan teori dalam penyusunan 

skripsi. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 10 perusahaan BUMN Pusat yang 

berada di Bandung. Waktu penelitian untuk rentang waktu Januari sampai selesai. 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Peranan 


