
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Peranan 

Menurut Komarudin (2000:768), definisi peranan adalah : 

“1)Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang 
dalam manajemen. 
2)Pola perilaku yang diharapkan dalam suatu ststus. 
3)Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4)Fungsi yang diharapkan seseorang atau menjadi karakteristik yang 
ada padanya. 
5) Fungsi setiap variable dalam hubungan dengan sebab akibat.” 
 
Dalam penelitian ini yang dimaksud peranan adalah fungsi dan 

karakteristik dalam peran dan kedudukannya di perusahaan. Peran tersebut 

direalisasikan oleh satuan pengawasan intern dalam memberikan kontribusi 

berupa saran dan rekomendasi kepada manajemen dalam mengelola perusahan.  

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit 

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit 

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah 

digariskan, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses 

membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. 
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Menurut Arens et all (2006;4) mengemukakan definisi audit sebagai 

berikut: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established kriteria. Auditing should be 
done by a competent and independent person.” 
 

 Pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa audit adalah suatu proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat 

diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten 

dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi 

yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit seharusnya 

dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten. 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau 

informasi. 

2) Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan informasi atau keterangan 

yang digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian suatu informasi. 

3) Adanya tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria tertentu. 

4) Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam 

memahami kriteria yang digunakan. Seorang auditor harus kompeten dan 

independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya. 

5) Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan. 
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2.2.2 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan suatu penilaian independen dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan, serta berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang 

kelengkapan dan keefektifan pengendalian intern organisasi dan kualitas suatu 

pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. 

Profesi audit internal, saat ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan 

dunia usaha dan perekonomian yang menuntut suatu perusahaan untuk 

menjalankan operasinya secara profesional yang berarti pemanfaatan sumber daya 

secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan akan fungsi 

audit internal muncul seiring dengan perkembangan tersebut. 

Menurut Mulyadi (2002;29) definisi auditor internal adalah: 

“Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 
yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur 
yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan 
baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta 
menentukan keandalan informasi.” 
 
 

Menurut II A Board Of Director pada bulan Juni 1999, definisi baru tidak 

hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga 

mengarahkan Audit Internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada 

masa yang akan datang, definisi tersebut adalah : 

“Internal auditing is an independen, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations 
it helps an organization accomplish its objective by bringing a 
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control and governance process.” 
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Definisi tersebut dapat diartikan audit internal adalah kegiatan assurance 

dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan 

nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal 

membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. 

 Dari pengertian tersebut dapat diambil lima konsep pokok, yaitu 

independence dan objectivity, assurance dan consulting activities, adding value, 

organizational objectives dan a systematic disciplined approach. Lima konsep 

tersebut berimplikasi pada peran profesi audit internal di masa mendatang 

termasuk Indonesia.  

 

2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA yang dikutip dari Hiro 

Tugiman (2006;14) dikemukakan sebagai berikut : 

“The objective of internal auditing is to assist members of organization 
in the effective discharge of responsibilities. To this end, internal 
auditing furnishes them with analysis, appraisals, recommendations 
counsels and information concerning the activities reviewed. The audit 
objective included promoting effective control at reasonable cost.” 
  

Pengertian dari pernyataan terdahulu, tujuan dari audit internal menurut 

Hiro Tugiman (2003;99) sebagai berikut : 

“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 
organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya 
secara efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha 
mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang 
wajar.” 
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 Dengan kata lain tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar 

kecilnya organisasi yang bersangkutan. Namun tujuan utama adanya audit internal 

dalam organisasi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, 

sehingga setiap anggota organisasi dapat saling bekerjasama satu sama lain, 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah, dan audit internal dapat menilai 

dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan 

perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut dapat 

berjalan efektif dengan biaya yang wajar. 

Muyadi di dalam bukunya yang brjudul “Auditing” (2004;104), 

mengemukakan tujuan audit internal adalah sebagai berikut : 

“Membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan 
tanggung jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, 
rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan 
mereka.” 
 

Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu kiranya memperhatikan aktivitas-

aktivitas audit internal. Terdapat tiga aktivitas utama auditor internal yaitu : 

1) Compliance 

Audit internal merupakan suatu audit ketaatan yang berfungsi untuk 

menentukan dan mengawasi pelaksanan aktivitas perusahaan dan seluruh 

karyawan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan, selain itu audit juga digunakan 

untuk menentukan aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan peraturan-peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan prosedur dan pengawasan 
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yang baikpun tidak akan ada gunanya apabila pelaksanaannya tidak 

dilaksanakan dengan baik. 

2) Verification 

Unsur audit internal lainya adalah verifikasi. Pelaksanaan verifikasi yang 

dilakukan oleh audit internal lebih menguntungkan jika dibandingkan 

dengan audit yang dilaksanakan oleh audit eksternal. Ini disebabkan audit 

internal lebih memahami seluk beluk aktivitas perusahan dan mempunyai 

pengetahuan khusus mengenai perusahaan tersebut. Selain itu verifikasi 

yang dilakukan oleh auditor internal secara detail tidak praktis dan tidak 

ekonomis dan biasanya pimpinan perusahaan menghendaki dilakukan 

verifikasi secara kontinyu agar dapat dilakukan tindakan yang segera. 

Verifikasi ini dilakukan oleh auditor internal terhadap dokumen-dokumen, 

catatan-catatan akuntansi, dan laporan-laporan, baik yang menyangkut 

aktiva, kewajiban, modal ataupun hasil operasi perusahan dengan tujuan 

untuk menentukan kebenaran informasi yang tercermin dalam laporan 

tersebut. 

3) Evaluation 

Setelah melakukan verifikasi, tahap selanjutnya adalah melaksanakan 

evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kelemahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam pengendalian internal yang ada. Dalam 

melaksanakan evaluasi, audit internal memerlukan penilaian yang lebih 

matang dan cermat untuk dapat menentukan keefektifan pengendalian 
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internal yang diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

Pimipinan akan menerima laporan dari hasil compliance, verification, dan 

evaluation tersebut. Jika terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah 

ditetapkan, pimpinan diberitahu dan diberi penjelasan mengenai penyebab 

terjadinya, dan juga diberikan rekomendasi atas solusi-solusinya. Dengan 

demikian jelas audit internal juga hanya bertanggungjawab sebatas penilaian yang 

dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas dari manajemen.  

 Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan 

kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administratif 

maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit 

internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi berjalannya roda 

organisasi. Namun demikian audit internal bertindak sebagai mata-mata tetapi 

merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap permasalahan 

yang dihadapi. 

 Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2003;99-100) 

sebagai berikut : 

“Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektivan sistem 
pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan 
dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, 
serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 
Pemeriksaan internal harus : 
a) Me-review keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi 

finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan 
informasi tersebut; 

b) Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk 
memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, 
prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting 
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terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah 
organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut; 

c) Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi 
harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-
harta tersebut; 

d) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai 
sumber daya; 

e) Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 
hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan 
sesuai dengan yang direncanakan.” 

 

Penjelasan di atas menerangkan bahwa ruang lingkup fungsi audit internal 

luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat 

diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, 

memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, 

menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang 

sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Semua hal 

tersebut dilakukan dengan independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat 

meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakurasian catatan 

akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga 

pemberian konsultasi internal. 

 

2.2.4 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2000;11) : 

“Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam 
suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai 
kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran 
kepada manajemen, agar tanggung jawab dapat dilaksanakan secara 
efektif.” 
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 Sedangkan menurut Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal 

(2002;49), auditor internal dapat berfungsi dalam hal berikut, antara lain : 

            “ 1)   Sebagai Compliance Auditor 
a. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Chief 

Executive Officer (CEO) dan mempunyai akses kepada Komite 
Audit 

b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan 
prosedur perusahaan 

c. Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan bertanggung 
jawab kepada Komite Audit  

d. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan 
menangani faktor risiko secara baik 

e. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan 
dan operasional 

               2)   Sebagai Internal Business Consultant 
a. Membantu komite audit dalam menilai risiko dan memberi 

nasihat pada pihak manajemen 
b. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan 

corporate governance 
c. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun 

sekali.” 
  

Adapun tanggung jawab auditor internal menurut Komite Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) dalam “Standar Profesi Akuntan Publik” (1994;332), adalah 

sebagai berikut : 

“auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan data 
analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi 
informasi lain kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris 
atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk 
memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor internal 
mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivitas 
yang diauditnya dan tanggung jawab penting fungsi audit internal 
adalah memantau kinerja pengendalian suatu usaha.”  

 

Independensi dan Objetivitas Auditor Internal 

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan 

kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak 
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memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai bila audit internal diberikan 

status dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan IIA (1999;97), 

sebagai berikut: 

“Internal auditor should be independen of the objective of the activities 
they audit. Internal auditors are independen when they carry out their 
work freely and objectively. Independence permits internal auditors to 
render the impartial and unbiased judgments essential to the proper 
conduct of audits. It is achieved through organization status and 
objectivity.” 

 

 Independensi memungkinkan auditor internal dapat melakukan pekerjaan 

secara bebas dan objektif, juga dapat membuat pertimbangan penting secara netral 

dan tidak menyimpang. Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan 

objektivitas. 

 Hal ini diperoleh melalui status organisasi dan objektivitasnya sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2003;16), yaitu : 

“1) Status organisasi  
Status organisasi unit dari audit internal (bagian pemeriksaan 
internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi dan 
menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. 
Auditor Internal harus mempunyai dukungan dari manajemen 
senior dan dewan direksi, sehingga mereka akan mendapatkan 
kerja sama dari pihak yang akan diperiksa dan dapat 
menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur 
tangan pihak lain. 

               2) Objektivitas  
 Para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah 
melaksanakan tugasnya secara objektif. 
a. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki poleh 

pemeriksa internal dalam melaksanakan pemeriksaan. 
b. Sikap objektif akan memungkinkan para auditor internal 

melakukan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka 
akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan 
tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan 
hasil kesepakatan atau diragukan. 
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c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau 
berkurang bila pemeriksa mengajukan suatu standard 
pengawasan bagi sistem-sistem atau meninjau prosedur 
sebelum hal-hal tersebut diterapkan.”  

 

Audit internal dapat dikatakan independen apabila dapat melaksanakan 

tugasnya secara bebas dan objektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan 

auditor internal untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. 

Independensi dan objektifitas dapat dicapai melalui status organisasi dan sikap 

objektif dalam melaksanakan tuganya. 

Kompetensi Auditor Internal 

Seorang auditor internal dapat dikatakan kompoten apabila memiliki 

beberapa syarat, antara lain:  

1) Audit internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang memadai karena 

audit berhubungan dengan analisis dan pertimbangan. Oleh karena itu, auditor 

internal harus mengerti catatan keuangan dan akuntansi sehingga dapat 

memverifikasi dan menganalisis dengan baik. 

2) Selain pendidikan dan pelatihan seorang auditor internal juga harus 

berpengalaman di bidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang baru, ia 

harus dibimbing oleh auditor yang kompeten. 

3)  Seorang auditor dikatakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi 

perusahaan, selain itu juga harus mempunyai perhatian terhadap prestasi 

dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat bawah sampai 

tingkat atas. 
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b. Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan pekerjaannya. 

c. Auditor internal juga harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu 

yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa mungkin 

dihindari. 

d. Auditor internal menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap 

profitabilitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. 

e. Mempertimbangkan auditee sebagai mitra, karena tujuan dari audit 

internal bukan mengkritik tetapi untuk meningkatkan operasi perusahaan. 

4)  Seorang auditor internal harus mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk     

membangun organisasi. 

Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya yang berjudul “Standar Profesi 

Audit Internal” (1997;27), menjelaskan kompetensi audit internal sebagai 

berikut : 

“Pemeriksaan internal audit dilaksanakan secara ahli dan dengan 
ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung 
jawab setiap audit internal. Pemimpin audit internal dalam 
melaksanakan tugasnya haruslah menugaskan orang-orang yang 
secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, 
kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk 
melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.” 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;9), menyatakan 

bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional. 

“1) Keahlian  
Auditor internal harus internal harus memiliki pengetahuan, 
keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal 
secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 
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keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan tanggung jawabnya. 

  2) Kecermatan Profesional 
Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan 
yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang 
bijaksana dan kompeten, dengan mempertimbangkan ruang 
lingkup penugasan; kompleksitas dan materialitas yang dicakup 
dalam penugasan; kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, 
pengendalian dan proses governance; biaya dan manfaat 
penggunaan sumber daya dalam penugasan; penggunaan teknik-
teknik audit berbasis komputer dan teknik-teknik analisis lainnya. 

              3) Pengembangan Profesional yang berkelanjutan (PPL) 
Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan 
dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang 
berkelanjutan.” 
 

 
Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa auditor internal harus 

menerapkan kecermatan dan keterampilan layaknya dilakukan oleh seorang 

auditor internal yang kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional 

auditor internal perlu mempertimbangkan : 

a. Ruang lingkup penugasan. 

b. Kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam penugasan. 

c. Kecukupan dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan 

proses governance. 

d.  Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penggunaan. 

e. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-

teknik analisis lainya. 
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2.3 Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

2.3.1  Pengertian Profesionalisme 

Satuan pengawasan intern sebagai auditor internal dalam perusahaan 

dituntut harus profesional karena merupakan suatu kredibilitas dan kunci sukses 

dalam menjalankan fungsinya dalam perusahaan. Pengertian profesionalisme itu 

sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 689) adalah 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.” 

 

Kata Profesi itu sendiri berasal dari bahasa latin “professus” yang makna 

semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh 

karena itu ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi. Profesi adalah 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran 

dsb). Sedangkan profesional bersangkutan dengan proses, memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pengertian profesional menurut Arens 

et all (2005 : 78) yaitu 

“Professional means a responsibility for conduct that extends beyond 

satisfying individual responsibilities and beyond the require ments of our 

society law and regulations. ” 

 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa profesionalisme 

merupakan tanggung jawab berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi 

undang- undang dan peraturan masyarakat. Sebagai seorang profesional auditor 
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internal mengakui tangung jawab terhadap klien dan terhadap rekan se-profesi 

termasuk untuk berperilaku sekalipun berarti pengorbanan pribadi.     

Untuk selalu menjaga profesionalisme satuan pengawasan intern sebagai 

auditor internal dalam perusahaan, diperlukan suatu standar bagi profesi audit 

internal itu sendiri. Dalam Standar Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh 

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal dijelaskan secara detail mengenai 

Kode Etik dan dan Standar Profesi bagi profesi audit internal. 

 

2.3.2 Standar Profesionalisme 

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan Standar Profesi dalam Standar 

Profesi Audit Internal (SPAI) yang mewakili profesionalisme dari  Satuan 

Pengawasan Intern, karena standar profesi dalam SPAI memuat aturan atau 

standar tentang tindakan- tindakan minimum yang harus dipenuhi oleh SPI dalam 

menjalankan fungsinya dalam perusahaan. Sehingga standar profesi dalam SPAI 

tepat digunakan dalam menilai profesionalisme anggota SPI, sedangkan kode etik 

dalam SPAI merupakan batasan- batasan tindakan mengenai apa yang boleh, 

harus dan tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota SPI dalam tugasnya.  Selain 

itu juga objek dalam penilitian ini adalah SPI sebagai sebagai suatu lembaga, 

sedangkan kode etik yang dimuat dalam SPAI merupakan standar yang berlaku 

bagi setiap anggota SPI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara 

individu. 
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Standar Profesi dalam SPAI terdiri atas Standar Atribut dan Standar 

Kinerja. Berikut garis besar Standar Atribut dan Standar Kinerja Konsorium 

Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI) 2004. 

2.3.2.1 Standar Atribut 

Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan 

pihak- pihak yang melakukan kegiatan audit internal  yang terdiri atas : 

a. Tujuan, Wewenang, dan Tanggung Jawab 

Fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit 

Internal, Konsisten dengan SPAI dan mendapat persetujuan dari Pimpinan 

dan Dewan Pengawas Organisasi.  

b. Independensi dan Objektivitas 

Seorang auditor internal harus independen dan objektif dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

c. Keahlian dan Kecermatan Profesional 

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional. 

Keahlian, auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

perorangan.   

Kecermatan Profesional, auditor internal harus menerapkan kecermatan 

dan keterampilan layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang 

prudent dan kompeten. 
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d. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi audit Internal 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan 

memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup 

seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus 

memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas 

internal dan eksternal secara periodik dan pemantauan internal yang 

berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit 

internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta 

memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan 

standar dan kode etik. 

 

2.3.2.2 Standar Kinerja  

Standar kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal dan 

merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit yang terdiri atas : 

a. Pengelolaan Funsi Audit Internal 

Penanggungjawab fungsi auditor internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efesien untuk memastikan bahwa kegiatan 

fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi Organisasi. 

b. Lingkup Penugasan 

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

governance, dengan menggunakan  pendekatan yang sistematis, teratur 

dan menyeluruh. 
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c. Perencanaan Penugasan 

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan 

alokasi sumber daya.  

d. Pelaksanaan Penugasan 

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan dokumentasikan informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 

e. Komunikasi Hasil Penugasan 

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara 

tepat waktu. Kriteria komunikasi itu sendiri harus mencakup sasaran dan 

lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjutnya. 

f. Pemantauan Tindak Lanjut 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak lanjut hasi penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen. 

g. Resolusi Penerimaan oleh Manajemen 

Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko 

residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, 

penggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini 

dengan manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan 

keputusan yang memuaskan, maka penanggungjawab fungsi audit internal 
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dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan 

dan dewan pengawas organisasi untuk mendapatkan resolusi. 

 

2.3.3 Pengertian Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

Sejalan dengan tujuan dan fungsinya, maka definisi Satuan Pengawasan 

Intern menurut Bambang Hartadi dalam bukunya yang berjudul Internal 

Auditing (2000: 35) adalah sebagai berikut : 

“Bagian atau unit dalam organisasi yang menjalankan fungsi 
pengawasan dan pemeriksaan yang ditujukan untuk memperbaiki 
kinerja organisasi dengan membantu para anggota organisasi agar 
mereka dapat menjalankan tanggung jawab secara efektif .”   
 

Pimpinan Satuan Pengawasan Intern adalah orang yang memimpin dan 

bertanggung jawab mengelola Satuan Pengawasan Intern, sehingga pekerjaan 

pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh 

manajemen senior dan diterima oleh dewan, sumber daya bagian satuan 

pengawasan intern dipergunakan secara efesien dan efektif dilakukan sesuai 

dengan standard profesi. Jadi bagian atau unit yang ada di dalam suatu organisasi 

yang menguji dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan organisasi. 

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional tersebut di 

lingkungan usaha Perjan, Perum, dan Persero disebut dengan nama Satuan 

Pengawasan Intern. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN; Bab IV Satuan 

Pengawasan Intern pasal 67- 69 yang menyatakan bahwa : 

 “Satuan Pengawasan Intern adalah suatu badan yang bertugas 
membantu direktur utama dalam melaksanakan Pemeriksaan Intern 
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Keuangan dan Pemeriksaan Operasional Persero serta penilaian 
pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada Persero yang 
bersangkutan serta memberikan saran- saran perbaikan.” 
 

Berdasarkan kutipan diatas Satuan Pengawasan Intern adalah suatu unit 

organisasi yang dibentuk secara independen dalam suatu lingkungan organisasi 

dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian yang independen pada suatu badan usaha yang bersangkutan. 

Disamping bertugas untuk melakukan dan memberikan pemikiran, satuan 

pengawasan intern juga memberikan saran- saran perbaikan.  

 

2.3.4 Kedudukan Satuan Pengawasan Intern dalam Perusahaan 

Sesuai dengan definisinya bahwa  Satuan Pengawasan Intern merupakan 

bagian atau unit dalam organisasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan 

pemeriksaan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan 

membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung 

jawab secara efektif, maka Satuan Pengawasan Intern harus memiliki kedudukan 

yang bebas, tidak dipengaruhi oleh bagian- bagian yang ada dalam organisasi, 

karena pemeriksaan yang dilakukan secara bermutu apabila Satuan Pengawasan 

Intern tidak memiliki kedudukan yang tepat dalam organisasi perusahaan dan 

tidak adanya dukungan penuh dari pimpinan, maka kesimpulan yang diberikan 

oleh pemeriksa interntidak akan memiliki arti bagi pimpinan perusahaan. 

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern dalam organisasi dapat 

bertanggung jawab pada tiga fungsioner yaitu sebagai berikut: 

1) Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab pada Dewan Komisaris 
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2) Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab pada Direktur Utama 

3) Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada fungsioner 

keuangan tertinggi, fungsionaris tersebut mungkin berfungsi sebagai 

Direktur bidang keuangan, bendahara, ataupun controller, yang 

penting adalah fungsionaris tersebut bertanggung jawab atas 

koordinasi  persoalan- persoalan keuangan dan akuntansi. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa kedudukan Satuan Pengawasan Intern 

dapat mempengaruhi kegiatan pemeriksaan di dalam suatu perusahaan. Dan 

mengenai kedudukan Satuan Pengawasan Intern dapat bertanggung jawab kepada 

Dewan Komisaris, Direktur Utama atau Fungsionaris Keuangan tergantung 

kepada kebijaksanaan yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan. 

 

2.4     Efektivitas  

 Pengertian efektivitas menurut Rob Reiders mendefinisikan sebagai 

berikut: 

“Efektivitas adalah yang dapat dicapai oleh organisasi berdasarkan 

pada tujuan dan objektivitasnya atau kriteria pengukuran lainnya”. 

 

 Sedangkan pengertian efektivitas menurut Sawyers et all (2005;211) 

adalah :  

“Efektivitas menekankan pada hasil aktual dari dampak atau 

kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu”. 
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 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu tingkat 

keberhasilan dalam usaha mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi yang 

telah ditentukan dan yang berhubungan dengan hasil- hasil dari suatu kegiatan dan 

sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengetahui hasil kegiatan tersebut.   

   

2.5    Good Corporate Governance (GCG) 

2.5.1 Pengertian Good Corporate Governance 

 Konsep Good Corporate Governance (GCG) yang kini muncul adalah 

sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi 

sektor publik maupun organisasi sektor swasta yang tidak sehat. Meskipun GCG 

bukan suatu konsep baru, tetapi masih saja salah dalam menafsirkan GCG, karena 

mereka menafsirkan GCG sesuai dengan kepentingannya. 

Terdapat beberapa pengertian untuk GCG. Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI), dikutip dari I Nyoman Tjager (2003;26) dkk 

mendefinisikan Corporate Governance sebagai : 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, 
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan 
perusahaan. Tujuan Corporate Governance adalah untuk 
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholders)”.  
 

Corporate Governance menurut Imam S. Tunggal dan Amin W. 

Tunggal (2002;1), adalah : 

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

Pengertian Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-

urusan publik, menurut United Nation Development Program (UNDP) 

sebagaimana dikutip dari Mardiasmo (2002;17), mendefinisikan governance 

sebagai : 

“The exercise of political, economic and administrative authority to 

manage a nation’s affair at all levels”. 

 

Dari pernyataan tersebut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, 

ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. 

Dalam konsep, GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu 

usaha dikelola dan diawasi. Oleh karena itu struktur GCG seharusnya mencakup 

pengertian sebagai berikut : 

1) Adanya pemisahan antara hak dan pertanggungjawaban antara pelaku 

dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham dan stakeholder. 

Di samping itu harus terdapat pemisahan yang jelas pula antara 

manajemen dan pemilik perusahaan. 

2) Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan 

(pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus 

tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang 

berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan. 
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2.5.2 Sejarah Good Corporate Governance 

Sejarah lahirnya GCG menurut I Nyoman Tjager dkk (2003;23-24), 

berawal dari pengelolaan perusahaan yang menuntut pertanggungjawaban kepada 

pemilik, yang dahulu dikenal dalam agency theory, kemudian dikembangkan 

dalam teori birokrasi weber. Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, GCG sudah 

dipraktikkan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris 

dan Eropa sekitar 200 tahun lalu (1840-an). Pada masa itu, agar perusahaan-

perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang 

maksimal kepada pemegang sahamnya maka perusahaan dikelola seperti halnya 

mengelola sebuah negara (little republic). 

Konsep pemisahan antara kepemilikan (ownership) para pemegang saham 

dan pengendalian (control) para manajer dalam korporasi telah menjadi kajian 

sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini 

adalah para dewan benar-benar bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. 

Untuk menanggapi masalah ini berkembanglah teori agensi (agency theory). Pada 

tahun 1970-an para penganjur teori ini mengatakan baha para dewan secara 

rasional akan bertindak bukan saja bagi kepentingan pemegang saham tetapi juga 

rasional akan bertindak bukan saja bagi kepentingan pemegang saham tetapi juga 

akan bertindak bagi para manajemen puncak. Oleh karena itu, diperlukan sistem 

checks and balances untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Dari teori agensi ialah corporate governance muncul di akhir tahun       

1980-an, yang kemudian diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa. Umumnya 

perkembangan GCG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara. Di Asia 
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krisis ekonomi yang melanda dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GCG. 

Kini konsep GCG dengan cepat diterima di kalangan bisnis maupun masyarakat 

luas. Bahkan bagus atau tidaknya kinerja suatu perusahaan ditentukan sejauh 

mana perusahaan tersebut menerapkan GCG. 

 

2.5.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan untuk menghindari 

sistem politik dan hak- hak, dan lebih mengacu kepada manajemen ekonomi suatu 

negara, sumber- sumber sosial untuk pembangunan, dan kebutuhan untuk 

kerangka kerja aturan dan institusi yang diperhitungkan secara jelas. Adapun 

prinsip Good Corporate Governance menurut Keputusan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara KEPMEN-117/2002, tentang penerapan praktik GCG pada BUMN 

adalah: 

1) Accountability (akuntabilitas) 

Akuntabilitas berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi sehingga pelaksanaan pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. Dewan bertanggung jawab untuk 

memantau kinerja pencapaian target return bagi pemegang saham 

sekaligus mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga 

kompetensi yang adil dalam perusahaan. Untuk mewujudkan akuntabilitas 

yang baik, anggota dewan harus berlaku sebagai berikut : 
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a. Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap 

b. Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di 

antara pemegang saham, dewan menjamin ketaatan atas hukum yang 

diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham 

c. Dewan harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham 

d. Dewan harus memenuhi beberapa fungsi : 

a) Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana 

utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, 

pemantauan kinerja perusahaan; 

b) Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau sampai rencana 

yang telah ditetapkan dapat dicapai; 

c) Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses 

pencalonan anggota dewan secara terbuka; 

d) Mamantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, 

dewan dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan transaksi 

dengan berbagai pihak; 

e) Memastikan integritas dari sitem pelaporan akuntansi dan finansial 

perusahaan, melalui audit yang independen dan juga memastikan 

sistem pengendalian yang tepat berada ditempatnya; 

f) Mengawasi proses transparansi dan komunikasi. 
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2) Fairness (kewajaran) 

Kewajaran yaitu suatu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hak-hak pemegang saham antara lain : 

a. Keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan; 

b. Informasi yang diterima tepat waktu; 

c. Partisipasi dan hak dalam voting dalam RUPS; 

d. Memilih anggota dewan; 

e. Mendapatkan deviden berpartisipasi menentukan arah perusahaan; 

f. Mendapatkan informasi yang akurat dan seimbang. 

Keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilaksanakan 

dengan : 

a. Kesetaraan dalam pemuasan keluhan; 

b. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan; 

c. Pelarangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

3) Transparency (transparan) 

Tranparansi berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan kepada stakeholders dalam mengelola perusahaan. 

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan, yaitu : 

Hasil operasi dan keuangan perusahaan; 
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a. Tujuan perusahaan; 

b. Kepemilikan saham; 

c. Anggota dewan eksekutif; 

d. Faktor risiko yang dapat diperkirakan dan material; 

e. Isu-isu material yang berkenaan dengan pegawai dan stakeholders 

yang berkepentingan; 

f. Struktur dan kebijakan pengelolaan perusahaan. 

Informasi harus disiapkan, diaudit dan dibukukan sesuai dengan standar 

akuntansi yang bermutu tinggi baik itu informasi keuangan maupun 

informasi non keuangan. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang 

independen untuk memberikan keyakinan yang memadai dan objektivitas 

dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan. 

4) Responsibility (pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban berarti kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

corporate yang sehat. 

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana telah ditetapkan oleh 

hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang 

kepentingan dalam menciptakan kekayaan, laporan kerja dan perusahaan 

sehat dari aspek keuangan. 

5) Independency (kemandirian) 

Kemandirian berarti suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 
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pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip corporate yang sehat. 

 

2.5.4 Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Unsur-unsur (person in charge) dalam Good Corporate Governance, 

terdiri atas : 

1) Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat 

melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar dan ditetapkan oleh 

perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya adalah : 

a. Mengamankan registrasi dari kepemilikan saham; 

b. Menyerahkan atau memindahkan saham; 

c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinyu; 

d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam RUPS; 

e. Menerima keuntungan, sebanding dengan jumlah saham yang 

dimilikinya dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. 

Dalam RUPS, pemegang saham harus menetapkan sistem tentang : 

a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

Perusahaan; 

b. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Dewan 

Direksi, dan 

c. Penilaian kinerja mereka. 
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2) Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan 

Direksi, dan jika perlu dapat memberikan nasihat kepada Direksi. 

Fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham dalam 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam rangka 

menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik. 

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : 

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan yang 

dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk 

mengenai rencana pengembangan perusahaan, pelaksanaan ketentuan 

Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana 

pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan 

perusahaan serta perubahan dan tambahannya 

c. Mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan serta 

menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS 

d. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dalam hal perusahaan 

menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS 

dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh 

e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan 

yang lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan 

f. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS 
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g. Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

dan dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi. 

3) Direksi 

Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib mempertanggung 

jawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi harus 

melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan 

Direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya serta memperhatikan kepentingan stakeholders. 

4) Eksternal Auditor 

Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh 

Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit. Eksternal Auditor 

bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalah opini profesional 

mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tanggung 

jawab manajemen, tetapi eksternal auditor bertanggung jawab untuk menilai 

kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit mereka.   

5) Komite Audit 

Komite audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam 

rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Perusahaan publik 

wajib memiliki Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit sekurang-

kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan 

Komisaris Independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua 

Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern 
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perusahaan yang independen dimana setidaknya satu diantaranya memiliki 

kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.  

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit : 

a. Mendorong terbentuknya pengendalian internal yang memadai; 

b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan keuangan; 

c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya 

eksternal audit serta kemandirian dari objektivitas eksternal auditor; 

d. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit) 

yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama buku 

yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor, surat tersebut harus 

disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang 

saham. 

6) Auditor Internal 

Di dalam perusahaan yang menerapkan GCG, fungsi audit intenal antara lain 

dituntut berperan dalam : 

a. Membantu manajemen dalam menilai risiko-risiko utama yang 

dihadapi perusahaan dan memberi nasihat kepada manajemen; 

b. Mengevaluasi struktur pengendalian internal dan bertanggung jawab 

kepada Komite Audit; 

c. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali. 

7) Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang pejabat 

perusahaan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsinya. Sekretaris 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan 

yang berkaitan dengan perusahaan dan menguasai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab 

kepada direksi perusahaan. 

8) Manajer dan Pekerja 

Manajer bertanggung jawab untuk : 

a. Kelangsungan hidup perusahaan; 

b. Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, 

pengembangan manajemen, ekspansi pasar, serta cara lain yang dapat 

digunakan untuk memberi nilai tambah kepada perusahaan; 

c. Menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara 

sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. 

9) Stakeholders lainnya 

Stakeholders diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan masukan kepada 

direksi mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus memberikan informasi 

yang diperlukan oleh stakeholders untuk melindungi hak mereka. Perusahaan 

bekerja sama dengan stakeholders demi kepentingan bersama. 

Pemerintah terlibat dalam GCG melalui hukum dan peraturan perundang-

undangan. Kreditor yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi 

kebijakan perusahaan. 
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2.5.5 Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian GCG yang disampaikan 

dapat diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance, 

yaitu: 

1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham 

2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang 

saham 

3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham 

4)  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board 

of Directors dan manajemen perusahaan 

5) Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen 

senior perusahaan 

Sedangkan berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-

MBU/2002 menjelaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada 

BUMN yang dikutip dari I Nyoman Tjager dkk (2003;227) bertujuan sebagai 

berikut : 

“1)Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 
keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 
adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara 
nasional maupun internasional; 
2)Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan 
efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 
RUPS, Komisaris dan Direksi; 
3)Mendorong agar RUPS, Komisaris dan Direksi dalam membuat 
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang 
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta kesadaran akan kelestarian lingkungan di sekitar 
BUMN; 
4)Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 
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5)Meningkatkan investasi nasional; 
6)Mensukseskan program privatisasi”. 

 

Penerapan Good Corporate Governance menurut Imam S. Tunggal dan 

Amin W. Tunggal (2002;9-10) akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

“1)Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi; 
  2)Promosi citra korporat; 
  3)Peningkatan kepuasan pelanggan; 
  4)Perolehan kepercayaan investor; 
  5)Fokus pada strategi-strategi utama; 
  6)Kesinambungan manfaat; 
  7)Perbaikan dalam komunikasi; 
  8)Minimalisasi potesial benturan; 
  9)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 

(stakeholder). 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. 
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2.5.6 Penerapan Good Corporate Governance  

Penerapan corporate governance yang efektif memberikan sumbangan 

yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta 

menghindari terjadinya krisis dan kegagalan yang serupa di masa depan. 

Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan atau 

organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya 

akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan 

lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk 

meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta 

remunisasi eksekutif. Good Corporate Governance memberikan kerangka acuan 

yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme 

checks and balances di suatu organisasi tersebut.  

Aspek yang paling strategis dalam mendukung penerapan Good Corporate 

Governance secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan 

integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Good Corporate 

Governance yang memadai adalah adanya : 

1) Hak-hak pemegang saham 

Pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas diberikan hak-hak 

yang memadai dalam RUPS tentang pelaksanaan RUPS-nya sendiri, 

pemberitahuan tentang pelaksanaan RUPS, dorongan kepada pemegang saham 

untuk menggunakan hak suaranya, mengajukan pertanyaan dalam RUPS. 
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2) Kebijakan Corporate Governance 

Apakah perusahaan telah memiliki pedoman corporate governance secara 

tertulis yang secara jelas menjabarkan hak-hak pemegang saham, tugas dan 

tanggung jawab direksi dan komisaris dan sebagainya termasuk kebijakan 

perusahaan untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui 

kebijakan perusahaan. 

3) Praktik-praktik Corporate Governance (CG) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah direksi dan 

komisaris secara berkala mengadakan pertemuan, adanya rencana strategis dan 

rencana usaha yang memberikan arahan bagi direksi dan komisaris dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, serta yang paling penting adalah apakah 

direksi dan komisaris telah bebas dari benturan kepentingan (conflict of 

interst). 

4) Pengungkapan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu 

Apakah perusahaan memberikan penjelasan mengenai resiko usaha, 

mengungkapkan remunerasi atau kompensasi direksi dan komisaris secara 

memadai, mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. 

5) Fungsi Audit 

Apakah perusahaan atau organisasi tersebut telah memiliki audit internal yang 

efektif dan menciptakan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit 

eksternal dan komite audit. 
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2.6 Peranan Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern dalam Menunjang  

Efektivitas Good Corporate Governance 

Era globalisasi telah menciptakan arus informasi yang mampu mengubah 

cara pandang dan cara berfikir manusia, sehingga timbul tuntutan- tuntutan yang 

tinggi terhadap kinerja SDM yang ada, agar mampu mengantisipasi dan 

beradaptasi pada kemajuan dan perubahan lingkungan tuntutan ini juga 

berpengaruh pada bidang audit internal atau Satuan Pengawasan Intern yang 

semakin lama harus meningkatkan mutu kinerjanya. Dengan kata lain Satuan 

Pengawasan Intern harus profesional seiring dengan semakin maju dan 

berkembangnya perusahaan.  

Satuan Pengawasan Intern sebagai salah satu komponen yang menunjang 

terwujudnya GCG, saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam 

meningkatkan pengelolaan perusahaan yang sehat. Mengingat fungsinya sebagai 

compliance auditor dan internal business consultant bersama dengan unsur-unsur 

perusahaan yang lain dengan berpijak pada fungsi profesinya masing-masing. 

Untuk meningkatkan Corporate Governance yang baik harus melaksanakan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang pada dasarnya terdapat lima 

prinsip utama yaitu fairness, transparency, independency, accountability, dan 

responsibility.  
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