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2.1. Audit 

Alasan diadakannya audit adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Suatu organisasi biasanya terdiri dari unit-unit, divisi, departemen, seksi, proses 

bisnis, sistem atau proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan 

kinerja organisasi yang telah diaudit, maka menunjang kearah perbaikan 

organisasi keseluruhan. 

 

2.2. Pengertian Audit 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian audit menurut Arens, Elder 

dan Beasley (2006:4) adalah :  

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be done 
by a competent, independent person". 
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan audit 

dibutuhkan informasi-informasi sebagai bukti yang dapat dievaluasi, kemudian 

perlu dilaporkan mengenai tingkat kesesuaian informasi-informasi yang telah 

dikumpulkan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pelaksanaan audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan 

independen.  

Sedangkan menurut Soekrisno Agoes (2004:3), pengertian auditing adalah :  

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-buti 
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. 
 
 
 



Yang perlu diperhatikan dari pengertian audit tersebut adalah bahwa 

laporan keuangan disusun oleh manajemen dan manajemen bertanggung jawab 

atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Fungsi auditor adalah sebagai pihak 

yang memberikan penilaian dan opini atas kewajaran laporan keuangan 

manajemen. 

 Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998:27-28) mengemukakan tipe-tipe 

auditor sebagai berikut: 

1. Auditor Independen 
Auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat 
umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat 
oleh kliennya. 

2. Auditor Pemerintah 
Auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas 
pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang 
disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau 
pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. 

3. Auditor Intern 
Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah 
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 

 
Selanjutnya Mulyadi dan Puradiredja (1998:28) mengelompokkan jenis-

jenis audit sebagai berikut: 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Audit Statement) 
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya 
untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 
tersebut atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berlaku 
umum. 

2. Audit Operasional (Operational Audit) 
Audit operasional merupakan review secara sistematik atas kegiatan 
organisasi, atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan 
tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi 
kinerja, mengidentifikasikan kesempatan untuk peningkatan, dan 
membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 
 
 
 
 



3. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 
Audit kepatuhan merupakan proses yang tujuannya untuk 
mempertimbangkan apakah klien (auditee) telah mengikuti prosedur 
atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Hasil audit kepatuhan ini 
biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar tetapi kepada pihak 
tertentu dalam organisasi.  

 
 
2.3. Audit Internal 

2.3.1. Pengertian Audit Internal 

Pada saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan 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) pengertian audit internal sebagai berikut : 

“Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 
negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah 
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”. 

 
Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2004:9) audit internal diartikan 

sebagai berikut :  

“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 efektifitas 
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance”. 
 

 Dari pengertian audit internal tersebut dapat diambil lima konsep pokok, 

yaitu independent dan objectivity, assurance dan consulting activities, adding 

value, organizational objectives, dan a sistematical disciplined approach. Lima 

konsep tersebut berimplikasi pada peran profesi audit internal di masa mendatang 

termasuk Indonesia.  



Di mana audit masa kini tidak hanya terbatas dalam audit keuangan dan 

operasi perusahaan saja, tetapi juga memberikan jasa konsultasi yang dapat 

menambah nilai perusahaan agar dapat mencapai tujuannya. Namun, audit internal 

pada masa kini tidak menghilangkan fungsi pemeriksaan dan evaluasi, tetapi 

menunjukan adanya tambahan fungsi baru sebagai mitra yang strategis bagi 

manajemen dalam usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga fungsi 

tradisional audit internal tetap berlaku juga dan ditambah dengan fungsi baru yang 

menyediakan jasa konsultasi bagi peningkatan manajemen risiko, pengendalian 

dan tata kelola perusahaan. Secara rinci akan dijelaskan dengan melalui tabel 

tentang suatu perbedaan antara definisi auditor internal yang lama dengan yang 

baru, seperti yang terdapat dalam Hiro Tugiman (2004:13) sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

Audit Internal Lama (1947) Audit Internal Baru (1999) 

1. Fungsi penilaian independen yang 
dibentuk dalam suatu organisasi. 

1. Suatu aktivitas independen 
objektif. 

2. Fungsi penilaian 2. Ativitas pemberi jaminan 
keyakinan dan konsultasi. 

3. Mengkaji dan mengevaluasi 
aktivitas organisasi sebagai bentuk 
jasa yang diberikan bagi 
organisasi. 

3. Dirancang untuk memberikan 
suatu nilai tambah serta 
meningkatkan kegiatan operasi 
organisasi. 

4. Membantu agar para anggota 
organisasi menjalankan tanggung 
jawabnya secara efektif. 

4. Membantu organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya. 

5. Memberi hasil analisis, penilaian, 
rekomendasi, konseling dan 
informasi yang berkaitan dengan 
aktivitas yang dikaji dan 
menciptakan pengendalian efektif 
dengan biaya yang wajar. 

5. Memberikan suatu pendekatan 
disiplin yang sistematis untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan 
keefektifan manajemen risiko, 
pengendalian dan proses 
pengaturan dan pengelolaan 
organisasi. 

 

 

 

 

 



2.3.2. Kriteria Audit Internal Yang Efektif 

2.3.2.1. Independensi 

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dan 

sikap mental harus diperhatikan sehingga seoarang  auditor internal dapat 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Menurut Hiro Tugiman (1997:20-26) 

independensi menyangkut dua aspek yaitu: 

1. Status organisasi 

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau 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 atau auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan 

secara objektif. 

a) objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh 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. 

c) Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila 

pemeriksa mengajukan suatu standar pengawasan bagi sistem-sistem atau 

meninjau prosedur sebelum hal-hal tersebut diterapkan. 

Dapat dikatakan bahwa independensi memungkinkan audit internal untuk 

dapat melakukan pekerjaan secara bebas dan objektif, juga memungkinkan auditor 

internal membuat pertimbangan penting secara netral. Independensi tersebut dapat 

dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Kedudukan auditor internal 

dalam perusahaan hendaknya memungkinkan dia untuk melakukan ataupun 

melaksanakan audit yang seluas-luasnya, sehingga dapat melaksanakan penilaian-



penilaian yang tidak memihak dan memberikan pendapat atas temuan-temuan 

auditnya tanpa dipengaruhi oleh bagian-bagian lain yang dapat menghilangkan 

sikap independensinya. Oleh karena itu audit internal hendaknya berada dan 

bertanggung jawab kepada pejabat yang memiliki posisi dan pengaruh yang cukup 

tinggi, sehingga pejabat tersebut dapat memberikan wewenang yang dimilikinya 

kepada auditor untuk melaksanakan audit seluas-luasnya. 

 

2.3.2.2. Objektivitas 

Objektivitas adalah sikap mental yang mandiri yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Arens, Elder dan 

Beasley (2006:134) menjelaskan tentang objektivitas sebagai berikut : 

“The objective of the ordinary audit of financial statements by the 
independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with 
which they present fairly, in all material respects, financial position, result 
of operations, and its cash flows in conformity with generally accepted 
accounting principles”. 
 

 Untuk mencapai objektivitas, auditor harus bebas dari konflik kepentingan 

dan tidak dianggap menyalahartikan fakta atau pendapat rekan kerjanya. Hal ini 

disebabkan karena ia tidak mungkin bersikap objektif dalam menilai pencapaian 

suatu fungsi yang merupakan tanggung jawab dan wewenangnya, ia harus 

menyusun, menerapkan, dan mengoperasikan kegiatan perusahaan. 

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (1997:24) menjelaskan bahwa 

objektivitas adalah sebagai berikut: 

“Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa 
internal (internal auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan 
internal (internal auditing) tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan 
dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan 
dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu 
berdasarkan hasil penilaian orang lain”. 
 
 
 
 
 
 



Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka auditor internal 

bertanggung jawab tidak dalam kapasitas fungsi eksekutif maupun operasi. 

Bagian ini harus mempunyai wewenang untuk mengkaji dan menilai setiap bagian 

dalam perusahaan sehingga dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal 

dapat bertindak se-objektif dan se-efisien mungkin. Oleh karena itu auditor 

internal harus dapat diukur kompetensinya dan sebaiknya tidak mempunyai 

wewenang langsung atas setiap bagian yang akan diaudit sehingga dapat 

mempertahankan independensinya dalam organisasi. 

 

2.3.2.3. Kompetensi 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

seorang auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik. Menurut Hiro 

Tugiman (1997:27) menjelaskan kompetensi audit internal sebagai berikut: 

“Pemeriksaan internal audit dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian 
profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian 
audit internal dan setiap audit internal. Pemimpin audit internal dalam 
setiap pemeriksaan 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”. 
 
Sedangkan menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998:204) menjelaskan 

tentang kompetensi auditor internal adalah sebagai berikut: 

“Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 
memperoleh atau memperbaharui informasi dari audit tahun sebelumnya 
mengenai faktor-faktor berikut ini: 
1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal. 
2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional yang berkelanjutan. 
3. Kebijakan, program, dan prosedur audit. 
4. Praktik-praktik yang bersangkutan dengan penugasan audit internal. 
5. Supervisi dan tindak lanjut terhadap aktivitas intern. 
6. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendsi. 
7. Penilaian dan kinerja auditor intern”. 

 
Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal 

(2004:9) menyatakan bahwa: 

 



“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 
kecermatan profesional. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, 
keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
tanggung jawab perorangan”. 

 
Dari uraian tentang kompetensi tersebut dapat diartikan bahwa auditor 

internal harus menerapkan kecermatan dan ketrampilan layaknya dilakuakan oleh 

seorang auditor internal yang kompeten. Dalam menerapkan kecermatan 

profesional auditor internal perlu mempertimbangkan : 

1. Ruang lingkup penugasan. 

2. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan. 

3. Kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 

governance. 

4. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penggunaan. 

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

analisis lainnya. 

 

2.3.3. Posisi Audit Internal 

Kedudukan audit internal dalam suatu organisasi menempati posisi staf, 

hal ini berarti mereka tidak bertanggung jawab atas pencapaian berbagai aktivitas 

perusahaan. Mereka hanya berkewajiban menilai dan melaporkan hasil audit, 

sehingga tidak memiliki wewenang untuk memerintah sesuatu kepada 

manajemen. Posisi audit internal dalam suatu organisasi secara ideal ditunjukkan 

pada Gambar 2.2.  

Unit audit internal memiliki administrative responsibility kepada board of 

directors melalui komite audit. Menurut Ratliff (1996:24) komite audit 

bertanggung jawab dalam beberapa hal: 

“The audit committee should at least responsible for supervising the 
hiring, promotion, and compensation at the head of the auditing 
department. Overseeing the development of the internal audit function is a 
major responsibility of the audit committee, auditing, policies, standards, 
and charter should also be approved the committee”. 
 
 

 



Gambar 2.2 

Ideal Positioning of Internal Audit 

 
Posisi yang demikian memaksimalkan peran audit internal dengan 

dimungkinkannya unit audit internal memberikan informasi pada setiap anggota 

organisasi, sekaligus mempertahankan objektivitas informasi tersebut. Pada 

kenyataannya posisi demikian tidak dapat diterapkan. Ini disebabkan oleh 

keanggotaan komite audit yang biasanya adalah bukan anggota direksi dan 

memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak dapat bertemu secara regular. 

Kondisi demikian menyebabkan komite audit tidak dapat melakukan kegiatan 

administrasi atas unit audit internal. Karena itu, seringkali unit audit internal 

berada di bawah manajemen eksekutif, seperti yang ditunjukan Gambar 2.3. 

Menurut Ratliff (1996:32) menjelaskan sebagai berikut : 

“Audit committees often share this administrative responsibilities with 
executive management by approving the hiring or dismissal of the firefors 
of the internal auditing departments, by previewing and approving the 
internal auditing department work schedules, staffing,  plans, and expense 
budget; and by reviewing the performance of the organizations internal 
auditors with executive managers”. 

 

Board of Directors Audit Committee 

Internal Auditing 

Executive Management 

Middle Management 

Administrative Responsibility 

Reporting 
Responsibility 

Sumber : Ratliff (1996:26) 

Operational management 



Dengan demikian, seperti dijelaskan terdahulu seringkali arah 

administrative responsibility audit internal bukan lagi dipegang oleh komite audit 

melainkan oleh manajemen eksekutif dan reporting responsibility audit internal 

kepada komite audit. 

Gambar 2.3 

Practical Positioning of Internal Audit 

 
 

2.3.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) menyebutkan bahwa : 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan 
dan Dewan Pengawas Organisasi”. 
 
Adapun tanggung jawab audit internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2001:322.1) menyatakan sebagai berikut : 

“Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan 
evaluasi, memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada 
manajemen satuan usaha dan Dewan Komisaris atau pihak lain yang setara 
dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Audit internal 
mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 
diauditnya”. 

Board of Director Audit Committee 

Executive Management 
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Operational Management 

Internal Auditing 

Sumber : Ratliff (1996:33) 



Berdasarkan uraian wewenang dan tanggung jawab tersebut, dapat 

disimpulkan wewenang dan tanggung jawab auditor internal adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan keterangan-keterangan dan saran-saran kepada manajemen 

dalam melaksanakan tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak 

bertentangan dengan kode etik yang berlaku. 

2. Mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan dengan pihak-pihak lain dan aktivitas 

lainnya sehingga tercapai sasaran-sasaran audit dan organisasi. 

Sedangkan menurut Sawyer (2005:207-208) tanggung jawab audit internal 

sebagai berikut : 

“Auditor internal harus bertanggung jawab untuk merencanakan 
penugasan audit. Perencanaan harus didokumentasikan dan harus 
mencangkup : 
1. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. 
2. Perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit. 
3. Penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit. 
4. Komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang 

akan dilakukan. 
5. Pelaksanaan, jika layak, survey lapangan untuk mengenal lebih dekat 

aktivitas dan kontrol yang akan diaudit, untuk mengidentifikasi hal-hal 
yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentar 
dan saran dari klien. 

6. Penulisan program audit. 
7. Penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan 

dikomunikasikan. 
8. Perolehan pengesahan rencana kerja audit”. 

 

2.3.5. Standar Profesi Audit Internal 

Menurut The Institute of Internal Auditors dalam Moeller dan Witt 

(1999:5-2) menjelaskan Standar Profesi Audit Internal dikeluarkan dengan tujuan: 

“To serve the entire professional in all types of business, in various levels 
of government, and in all other organizations where internal auditor are 
found to represent the practice of internal auditing as it should be the 
criteria by which the operations of an internal auditing department are 
evaluated and measured”. 
 
Lebih lanjut, menurut Hiro Tugiman (1997:12-13) dalam menerapkan 

standar profesi ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu: 



1. Dewan Direksi akan dianggap bertanggung jawab atas kecukupan dan 

keefektifan sistem pengendalian intern organisasinya serta kualitas 

pelaksanaannya. 

2. Para anggota manajemen mengendalikan pemeriksaan internal (internal 

auditing) sebagai alat penyaji hasil analisis yang objektif, penilaian-penilaian, 

rekomendasi-rekomendasi, saran dan informasi dalam mengendalikan serta 

pelaksanaan kegiatan organisasinya. 

3. Peran auditor eksternal akan mempergunakan hasil-hasil audit internal untuk 

melengkapi pekerjaannya bila para auditor internal telah menyediakan bukti-

bukti yang tepat dan mencukupi bukti yang telah diperoleh secara mandiri 

bebas dalam pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan secara profesional. 

Penerapan standar profesional para auditor diatur dan dipengaruhi oleh 

lingkungan tempat audit internal melaksanakan kewajiban yang ditugaskan 

terhadapnya. Kesesuaian dengan konsep-konsep yang telah dinyatakan dalam 

standar ini sangatlah penting apabila para profesional auditor ingin memenuhi 

tanggung jawabnya. 

Akhirnya dipandang dari berbagai hal, kegunaan standar profesi adalah: 

1. Memberikan pengertian tentang peran dan tanggung jawab audit internal 

kepada seluruh tingkatan manajemen, Dewan Direksi, badan-badan publik, 

auditor eksternal dan organisasi-organisasi profesi yang berkaitan. 

2. Menetapkan dasar pedoman dan pengukuran atau penilaian pelaksanaan audit 

internal. 

3. Memajukan produk audit internal. 

 

2.3.6. Program Audit 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting 

untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, dan 

menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. 

 



Menurut Sawyer (2005:205) mendefinisikan program audit sebagai berikut: 

“Program audit internal merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan 
satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengembalian langkah-langkah 
audit tertentu. Langkah-langkah audit untuk mengumpulkan bahan bukti 
dan untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat 
mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan 
diperiksa. Program tersebut berisi arahan-arahan pemeriksaan dan evaluasi 
informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit dalam 
ruang lingkup penugasan audit”. 
 
Yang artinya program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi 

auditor mengenai : 

1. Apa yang akan dilakukan. 

2. Kapan akan dilakukan. 

3. Bagaimana melakukannya. 

4. Siapa yang akan melakukannya. 

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. 

Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan 

dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor internal 

mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang 

ditetapkan. Dalam pekerjaan lapangan mereka mengumpulkan bahan bukti 

tentang efektivitas sistem kontrol, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan 

dampak risiko terhadap perusahaan. Auditor internal harus menyiapkan program 

audit segera setelah survei pendahuluan. Program yang terlambat disusun bisa 

memiliki kesenjangan dan tidak memadai serta tidak bisa menetapkan prioritas 

yang tepat. 

Program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan banyak manfaat 

yaitu: 

1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang 

merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor 

audit maupun kepada staf audit. 

2. Menjadi dasar penugasan auditor. 

3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena 

memuat waktu audit yang dianggarkan. 



4. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang 

dikerjakan dengan apa yang direncanakan. 

5. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap 

pelaksanaan audit. 

6. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. 

7. Membantu auditor pada audit sebelumnya untuk mengenal lebih dekat jenis-

jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. 

8. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. 

9. Menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya 

audit yang telah dilakukan. 

 

2.4. Good Corporate Governance  

2.4.1. Definisi Good Corporate Governance 

Corporate governance yang baik mendorong pengelolaan perusahaan yang 

lebih demokratis karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan, lebih 

accountable karena sistem yang dibuat lebih transparan dan meminta 

pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. 

Good corporate governance (GCG) merupakan pola hubungan, sistem 

serta proses yang digunakan oleh perusaahaan (Direksi, Komisaris) guna memberi 

nilai tambah kepada pemegang saham secara bersinambung dalam jangka 

panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan 

tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. 

Menurut FCGI (Forum for Corporate governance in Indonesia), corporate 

governance adalah: 

“Corporate governance is a set of rules that define the relationship 
between shareholders, managers, creditors, the government, employees 
and other internal and external stakeholders in respect to their rights and 
responsibilities, or the sistem by which companies are directed and 
controlled”. 
 
 
 
 



Berdasarkan pengertian tersebut corporate governance merupakan 

seperangkat peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban serta hubungan 

seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan atau dapat juga diartikan sebagai 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Sedangkan jika merujuk pada KEPUTUSAN MENTERI BADAN 

USAHA MILIK NEGARA Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan 

praktik good corporate governance pada BUMN, definisi corporate governance 

adalah: 

“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 stakeholders 
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 
 
Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, corporate governance secara 

umum diartikan sebagai suatu proses, aturan, ataupun alat yang digunakan 

perusahaan dalam mengelola perusahaan melalui cara yang sehat dan benar, serta 

digunakan untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan seluruh 

stakeholders baik yang pemegang saham, maupun non-pemegang saham serta 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terkait. 

Sebagai sebuah konsep, good corporate governance tidak memiliki 

definisi tunggal. Komite Cadburry pada tahun 1992 melalui cadburry Report, 

mengeluarkan definisi GCG sebagai berikut: 

“Good corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan 
serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya 
kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. 
Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, 
pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan 
perusahaan di lingkungan tertentu”. 
 
Sedangkan menurut Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dalam Iman dan Amin (2002:1), definisi GCG adalah: 

 

 



“Corporate governance is sistem by which business corporation are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution of right and responsibility among different participant in the 
corporation, such as, the board managers, shareholders an other 
stakeholders, and spell put the rules and procedures for making decisions 
on corporate affair. By doing this, it also provides the structure through 
which the company objectives are set, and the means of attaining those 
objectives and monitoring performance”. 
 
Kutipan OECD menjelaskan tentang corporate governance sebagai 

sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang 

perusahaan, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. 

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk 

mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik 

dapat memberikan perangsang atau inisiatif yang baik bagi board dan manajemen 

untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang 

saham dan harus memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong 

perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang efisien. 

 

2.4.2. Tujuan Good Corporate Governance 

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005:4) GCG memiliki empat tujuan utama 

yaitu: 

1. Melindungi hak dan kepentingan The Stakeholders. 

Beberapa kasus dunia telah membuktikan betapa pentingnya penerapan GCG 

dalam perusahaan. Kasus-kasus yang ada, melibatkan CEO (Chief Executive 

Officers) beberapa perusahaan terkenal dunia seperti Enron (USA) dan Baring 

Furniture (Singapore) di mana CEO perusahaan tersebut telah 

menyalahgunakan jabatan mereka dengan merugikan para stakeholders 

mereka yang mengakibatkan berbagai kepentingan para stakeholders tidak 

terlindungi. 

2. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 

Peningkatan nilai perusahaan ditandai antara lain oleh peningkatan nilai modal 

sendiri mereka. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki 

para pemegang saham yang terdiri dari modal yang disetor dan laba yang 



ditahan. Peningkatan jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun dapat 

meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur untuk menanamkan dananya 

di perusahaan yang bersangkutan. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau Board of 

Directors dan manajemen perusahaan. 

Dengan diterapkannya GCG dalam perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus dan manajemen 

perusahaan, karena GCG mendorong para anggota Dewan Pengurus dan 

manajemen perusahaan selalu mengetengahkan etika bisnis dan moral, 

ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat dalam setiap 

tindakan dan keputusan penting mereka. 

4. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior 

perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan definisi GCG yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

tujuan dari GCG adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan di antara para 

stakeholders dan manajemen. 

Dalam KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG di BUMN, 

dijelaskan bahwa: 

“Penerapan good corporate governance pada BUMN, bertujuan untuk : 
a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan 
adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara 
nasional maupun internasional. 

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan 
efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 
Organ. 

c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan 
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta kesadaran akan 
adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun 
kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 
e. Meningkatkan iklim investasi nasional. 
f. Menyukseskan program privatisasi”. 

 

 



2.4.3. Manfaat Good Corporate Governance 

Banyak perusahaan menyusun pedoman GCG. Badan Pengelola Pasar 

Modal di banyak Negara menyatakan penerapan GCG di perusahaan-perusahaan 

publik secara sehat telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang 

berkepentingan secara tidak transparan. Mereka juga mengutarakan Board of 

Directors perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG dapat 

melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan mereka secara lebih efektif. 

Akan tetapi manfaat dari GCG yang optimal tidak sama dari satu perusahaan ke 

perusahaan lainnya bahkan pada perusahaan publik sekalipun, dikarenakan 

perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, 

jenis usaha bisnis, jenis risiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya. 

Menurut FCGI dalam Sutojo dan Aldridge (2005:7) menyatakan manfaat 

dari corporate governance sebagai berikut: 

“By applying corporate governance to the companies, there are some 
benefits that could be gained. The benefits are as follows: 
1. Easier to raise  capital. 
2. Lower cost of capital. 
3. Improved business performance and improved economic performance. 
4. Good impact on share price. (due to the current Indonesian situation, 

privatization of State-Owned Enterprises can contribute significantly 
to the state budget)”. 

 
Secara rinci, beberapa manfaat yang dapat diambil dari penerapan GCG 

adalah: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptannya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 

rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 



4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan nilai saham dan dividen. Khusus bagi BUMN 

akan membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi. 

Sedangkan menurut Amin dan Iman (2002:9) mengemukakan bahwa 

dengan diterapkannya good corporate governance yang baik akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Perbaikan dalam komunikasi. 
2. Memperkecil potensial benturan (konflik kepentingan). 
3. Fokus pada strategi-strategi utama.  
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. 
5. Kesinambungan manfaat. 
6. Promosi citra perusahaan. 
7. Peningkatan kepuasan pelanggan.  
8. Perolehan kepercayaan investor. 
9. Dapat mengukur target kinerja manajemen peusahaan. 

 
Manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan dengan menerapkan 

prinsip good corporate governance adalah meningkatnya produktivitas dan 

efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional 

perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga akan 

memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta konflik kepentingan. 

 

2.4.4. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

mengemukakan enam prinsip good corporate governance, yaitu: 

1. Landasan Hukum 

Maksudnya adalah perlunya suatu pemerintah dalam membangun landasan 

hukum yang dapat menciptakan pelaksanaan GCG secara efektif. Tanpa 

landasan hukum yang kuat salah satu tujuan utama GCG yaitu melindungi hak 

dan kepentingan para pemegang saham dan stakeholdes lainnya akan sulit 

dilaksanakan. Landasan hukum tersebut diantaranya: undang-undang 

perburuhan, undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang 

tentang perbankan, standar akuntansi keuangan dan standar audit, syarat dan 



prosedur pendaftaran saham perusahaan di bursa efek, dan peraturan-peraturan 

lain yang memungkinkan. 

2. Hak Pemegang Saham 

OECD menyarankan hak-hak para pemegang saham dilindungi secara hukum 

maupun oleh masing-masing perusahaan. 

3. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham 

Perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemegang 

saham perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham 

asing. 

4. Peranan stakeholders 

OECD juga menyarankan adanya perlindungan hak dan kepentingan para 

anggota stakeholders yang non-pemegang saham karena, keberhasilan operasi 

bisnis perusahaan ditentukan oleh hasil kerjasama para anggota stakeholders. 

5. Pengungkapan informasi secara transparan 

Perusahaan wajib melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, 

transparan dan tepat waktu, hal-hal yang bersangkutan dengan kondisi 

keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis dan hal-hal penting lainnya 

yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 

6. Tanggung jawab Dewan Pengurus 

Dewan Pengurus (Board of Directors) bertanggung jawab atas kepatuhan 

perusahaan yang mereka kelola terhadap undang-undang atau ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Sedangkan dalam KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik good 

corporate governance pada BUMN pasal 3 menyatakan lima prinsip GCG yaitu: 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan 
terlaksana secara efektif. 



4. pertanggungjawaban, 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 stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Walaupun teori-teori tentang prinsip-prinsip GCG yang ada mengarah 

kepada penerapan GCG pada perusahaan swasta atau perusahaan yang go public, 

tetapi hal tersebut dapat juga diimplementasikan pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sesuai dengan KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik good 

corporate governance pada BUMN. 

 

2.4.4.1. Transparansi 

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi menunjukan kemampuan 

dari berbagai pihak pemegang kepentingan terkait untuk melihat dan memahami 

proses dan acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola 

perusahaan. Di sini perlu dibangun berbagai sistem prosedur yang baku untuk 

ditaati dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan proses 

pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan azas ini mencakup antara 

lain penunjukkan Komisaris dan Direksi, remunerasi Komisaris dan Direksi, 

kinerja Komisaris dan Direksi, hubungan dengan pihak eksternal, transaksi 

dengan pihak ketiga, dan penunjukkan auditor. 

Menurut Dhomu Hasianto (2003:46) mengemukakan bahwa: 

“Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat 
waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan 
keuangan, pengelolaan perusahaan, kepemilikan perusahaan. 
Pengungkapan informasi yang transparan harus meliputi: 
1. Financial and Operating Result, penting untuk memonitor kinerja 

keuangan dan meletakkan dasar bagi penelitian aset sekuritas.  
2. Tujuan perusahaan, penting bagi investor dan pengguna lainnya untuk 

mengevaluasi hubungan perusahaan dengan komunitas tempat mereka 
beroperasi dan langkah-langkah yang akan diambil perusahaan untuk 
mencapai tujuannya. 



3. Kepemilikan saham, salah satu hak investor adalah mendapatkan 
informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak 
pemilik perusahaan, maka pengungkapan yang diperlukan adalah data 
pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan 
pemegang saham dan lain-lain. 

4. Faktor-faktor risiko yang dapat diduga material, informasi ini muncul 
dari hal-hal wilayah geografis, ketergantungan atas komoditas tertentu, 
risiko tingkat suku bunga, risiko kerusakan lingkungan hidup dan lain-
lain. 

5. Isu-isu material yang berkenaan dengan kepegawaian dan pihak-pihak 
yang berkepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja 
perusahaan. 

6. Struktur pengendalian kebijakan, penting untuk mengukur 
keberhasilan pencapaian good corporate governance”. 

 
Setiap informasi yang diungkapkan harus dipersiapkan, diaudit terlebih 

dahulu agar mempunyai standar kualitas yang tinggi. Selain itu informasi yang 

berkualitas harus memperhatikan ketepatan waktu dan efisiensi biaya agar 

informasi relevan. Inti dari prinsip transparansi ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Manajemen terbuka dalam menyampaikan visi dan misi perusahaan. 

2. Ketepatan waktu dalam mengungkapkan semua hal yang penting dan material 

di dalam penyampaian laporan keuangan. 

3. Terdapat proses yang transparan dalam pemilihan  atau penunjukan jabatan 

strategis dalam perusahaan, seperti pemilihan Dewan Direksi, Dewan 

Komisaris dan penunjukkan auditor. 

4. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi penting 

korporasi secara mudah pada saat dibutuhkan, seperti juga informasi 

hubungan dengan pihak eksternal dan informasi mengenai transaksi dengan 

pihak ketiga. 

5. Informasi yang dipublikasikan manajemen adalah informasi atau dokumen 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 



2.4.4.2. Kemandirian 

Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) menyatakan bahwa : 

“Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain”. 

Kemandirian menurut pemilik perusahaan, Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris dalam menjalankan kegiatan usaha melepaskan diri dari berbagai 

pengaruh atau tekanan yang berasal dari pihak tertentu yang dapat mengganggu, 

merugikan, atau mengurangi objektivitas pengambilan keputusan. Dalam suatu 

perusahaan, perlu dilakukan pengungkapan atas hal-hal yang tidak lazim dan 

mempengaruhi kinerja perusahaan oleh pihak-pihak yang berwenang. 

 

2.4.4.3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dimaksudkan agar setiap langkah yang diambil manajemen 

dalam mengelola perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sutojo dan Aldridge (2005:102) mengemukakan bahwa : 

“Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 
secara efektif. Maksudnya bahwa manajemen dalam mengelola 
perusahaan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kerangka 
GCG memastikan sistem pengendalian strategis berjalan dengan baik serta 
memastikan akuntabilitas dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang 
saham dan stakeholders lainnya. Dewan bertanggung jawab untuk 
memantau kinerja dan pencapaian target return bagi stakeholders, sambil 
mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetisi yang 
sehat dalam perusahaan”. 
 
Dari teori diatas maka dapat diambil inti dari prinsip akuntabilitas sebagai 

berikut: 

 



1. Terdapat kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. 

2. Terdapat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang. 

3. Terdapat fungsi pengawasan yang efektif terhadap wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing pihak. 

4. Konsistensi prinsip-prinsip akuntansi pada penyajian laporan keuangan, 

sehingga laporan keuangan bersifat akuntabel. 

 

2.4.4.4. Pertanggungjawaban 

Menurut KEP-117/M-MBU/2002 mendefinisikan pertanggungjawaban 

sebagai berikut: 

“Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perseroan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat”. 

 

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

menyatakan suatu prinsip dasar dari pertanggungjawaban yaitu: 

“Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 
dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen”. 

 
Dengan demikian, inti dari prinsip pertanggungjawaban adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan telah taat atau patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, perlindungan 

lingkungan hidup, dan kesejahteraan karyawan. 

2. Pengelolaan perusahaan selalu memperhatikan masyarakat luas, termasuk 

masyarakat di sekitar aktivitas perusahaan. 

3. Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan 

kepatuhan terhadap anggaran dasar dan peraturan perusahaan. 

 

 



2.4.4.5. Kewajaran 

Dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan minority 

shareholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh 

orang dalam. Menurut KNKG kewajaran mempunyai suatu prinsip dasar yaitu: 

“Dalam melaksanan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan”. 

 

Prinsip ini mengatur bahwa suatu perusahaan  harus menetapkan aturan 

perusahaan untuk dapat melindungi kepentingan dari pemegang saham, khususnya 

para pemegang saham minoritas, dan prinsip ini pun mengharuskan adanya 

penetapan kebijakan agar terlindungi dari kecurangan yang dilakukan oleh orang 

dalam atau yang berasal dari dalam, oleh karena itu peranan dan tanggung jawab 

komisaris dan manajemen sangat diperlukan dan prinsip ini pula mengedepankan 

kewajaran dalam setiap informasi yang bersifat material dan diungkapkan secara 

penuh (full disclousure). 

Sedangkan menurut KEP-117/M-MBU/2002 mengartikan kewajaran 

sebagai berikut: 

“Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan inti dalam prinsip kewajaran adalah: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan stakeholder yang lain. 

2. Perlakuan yang wajar bagi semua stakeholder termasuk pemegang saham. 

3. Korporasi berfungsi dalam suatu sistem yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

 

 

 

 



2.5. Peranan Audit Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance 

          Pada Badan Usaha Milik Negara 

Good corporate governance (GCG) sangat diperlukan untuk medorong 

terciptanya efisiensi, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-

undangan, yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui 

pengelolaan bedasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Untuk itu, salah satu manfaat dari 

penerapan GCG dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan 

dan pola kerja perusahaan. 

Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta 

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. 

Saat ini audit internal tidak hanya berperan  sekedar unit yang mengecek 

kepatuhan, tetapi menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra bagi 

manajemen dalam mendukung penerapan GCG seperti : 

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan. 

2. Membantu menjaga efektivitas pengendalian dengan melakukan evaluasi 

terhadap efektivitas dan efisiensi. 

3. Memberikan input untuk perbaikan yang berkesinambungan. 



4. Melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi 

perusahaan. 

5. Memberikan masukannya untuk perbaikan sistem pengendalian dan 

manajemen risiko. 

6. Membantu Direksi memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha, 

dengan melakukan evaluasi pelaksanaan program perushaan. 

Keterkaitan antara audit internal dengan GCG bisa dilihat dari pengertian, 

tujuan, ruang lingkup, wewenang, tugas dan tanggung jawab audit internal 

dihubungkan dengan prinsip-prinsip GCG. Dilihat dari pengertiannya, audit 

internal adalah suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan 

serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Audit internal membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan 

manajemen risiko, pengendalian serta proses pengaturan dan pengelolaan 

organisasi. Dari pengertian ini juga tersirat tujuan audit internal yaitu membantu 

seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara 

efektif, dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan 

keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksanya. Sekarang, sudah tampak 

jelas suatu hubungan antara peran audit internal dalam mewujudkan prinsip-

prinsip GCG dalam perusahaan. Semua aktivitas, tujuan, dan ruang lingkup dari 

audit internal mendukung terwujudnya GCG dalam perusahaan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


