
  
ABSTRAK    

Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG dan 
manajemen dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika 
bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas 
dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan. Sistem 
pengendalian internal juga merupakan salah satu sarana utama untuk memastikan 
bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip 

 

prinsip 
Good Corporate Governance. Pada saat ini di mana tingkat persaingan sangat 
ketat, Good Corporate Governance sudah bukan merupakan formalitas saja, tetapi 
sudah sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan agar dapat 
menciptakan dan mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup 
perusahaan. 

Penelitian ini berjudul PerananAudit Internal Dalam Penerapan Prinsip - 
prinsip Good corporate Governance pada PDAM Kota Bandung. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui apakah Audit Internal telah dilaksanakan secara 
memadai, bagaimana peranan Audit Internal dalam menunjang penerapan GCG 
dan untuk mengetahui seberapa besar peranan Audit Internal dalam menunjang 
GCG di PDAM. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, salah satu 
jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau 
pendekatan studi kasus.  

Hasil penelitian menunjukkan Audit Internal telah dilaksanakan secara 
memadai di PDAM, hal ini karena telah diterapkannya fungsi audit internal yang 
memadai meliputi independensi, kompetensi, program audit internal, tahap-tahap 
pelasaksanaan  audit internal, laporan hasil audit internal dan tindak lanjut hasil 
audit. Selain itu berdasarkan tanggapan responden dari nilai rata-rata jawaban 
responden yaitu 3,83 yang berada pada interval 3,40-4,19 yang artinya memadai. 
Penerapan Good Corporate Government di PDAM sudah efektif karena 
diterapkannya unsur-unsur GCG diantaranya adalah transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran. Selain itu dilihat dari nilai rata-rata 
jawaban responden yaitu 4,01 yang berada pada interval 3,40-4,19 yang artinya 
efektif. 

Peranan audit internal dalam menunjang GCG di PDAM  berdasarkan 
hasil uji korelasi menujukkan hubungan yang kuat sebesar 0.730.  hasil uji  
koefeisien audit internal berperan terhadap good corporate governance sebesar 
53,29%, sedangkan sisanya sebesar 46,71% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diukur dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis didapat thitung = 8.97, dan ttabel, 
= 2.042, , maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka hipotesis yang penulis ajukan 
yaitu Audit Intern berperan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance pada perusahaan, dapat diterima.       


