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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangaan ekonomi dunia yang ditandai dengan era globalisasi 

dan perdagangan bebas ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Banyak 

dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut, 

Salah satu dampak negatif adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu tentunya 

juga mempengaruhi aktivitas   bisnis   suatu   badan   usaha.   

Dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, setiap perusahaan 

berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain, Pelaku bisnis dan ekonomi juga melakukan berbagai tindakan 

agar kegiatan usahanya tetap efektif dan efisien sehingga tidak terlempar dari 

peraturan bisnisnya. 

Penilaian dalam efektif atau tidaknya suatu kegiatan perusahaan 

diperlukan pihak penengah yang independen dan dipercaya dalam 

memberikan informasi bagaimana kemajuan perusahaan. Satu kasus yang 

tampak jelas membutuhkan pihak yang independen tersebut adalah ruginya 

para investor dari ambruknya nilai saham Enron yang sangat dramatis, yaitu 

harga saham Enron pada bulan Februari 2001 naik dari US$ 80 menjadi US$ 

126, satu bulan kemudian harga saham menjadi US$ 60 dan pada bulan 

November 2001 harga sahamnya hanya US$ 26 Cents dan pada saat itu 

perusahaan telah dinyatakan "Wajar Tanpa Pengecualian" oleh salah satu 

Kantor Akuntan Publik kelas dunia. 

 



 

Dari kasus tersebut maka kita bisa menarik benang merah dari kaca 

mata pihak independen tadi. Pihak independen tersebut dinamakan Komite 

Audit Sebagai pihak yang membantu dalam pengawasan perusahaan, Komite 

Audit harus memiliki fungsi dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses dan 

peran audit bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil Audit Keuangan 

perusahaan yang dilaporkan kepada publik. 

Komite Audit di Indonesia dapat dikatakan merupakan hal yang baru 

walaupun di Luar Negeri Komite Audit menjadi suatu persyaratan untuk 

Listed di New York Stock Exchange (NYSE) sejak akhir tahun 1990 seperti 

yang dinyatakan oleh Arens et al (2006:770) : "An Audit Committee is 

Requirred for all companies listed on the New York Stock Exchange ". 

  Pengertian dari Komite Audit menurut Hiro Tugiman adalah 

sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus. 

Sedangkan menurut Arens et al (2006;84) : 

″An Audit Committee is a selected number of member of 
company's board of director's whose responsibilities Include 
helping Auditors remain independent of management most 
Audit Committee are made up at three to five or sometimes 
many as seven directors who are not a part of company 
management ″ 
 
Komposisi Komite Audit terdiri dari sedikitnya 3 orang diketuai oleh 

Komisaris Independen perusahaan dengan 2 orang eksternal yang independen 

serta menguasai dan memiliki latar belakang Akuntansi dan Keuangan. 

Menurut Surat keputusan BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002, tujuan dari 

dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan 

 



 

Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan 

efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.  

Bank memainkan peranan yang vital dalam perekonomian, dan 

keberlanjutan serta stabilitas sistem perbankan nasional. Bank merupakan 

sebuah kepentingan publik, karena dunia perbankan merupakan penghubung 

pemilik dana kepada sektor riil dengan menyediakan dana dan merupakan 

institusi yang mengemban kepercayaan publik yang luar biasa, Bisnis 

perbankan merupakan bisnis kepercayaan.  

Sebagai lembaga yang berfungsi menjembatani antara pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana sering 

dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengelola dana tersebut. Tindakan 

yang hati-hati terhadap pengelolaan dana, baik dana nasabah, pemilik bank, 

maupun dana yang telah ditempatkan menjadi tuntutan yang mutlak dalam 

dunia perbankan. Perlindungan terhadap dana nasabah dan pemeliharaan aset 

tergantung kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana tersebut. 

Idealnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sebuah bank akan selamat 

dari kemungkinan terburuk, yaitu likuidasi.  

Hal tersebut memberikan kita suatu pandangan perlunya pengendalian 

dalam perusahaan untuk meminimalkan segala bentuk kecurangan, kesalahan, 

dan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. Penerapan 

pengendalian intern yang memadai diperlukan untuk menyediakan informasi 

yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya untuk mendorong efisiensi usaha 

selain sebagai alat pengendalian manajemen terhadap ketaatan pada kebijakan 

yang telah ditetapkan.  

 



 

Salah satu Perusahaan BUMN adalah PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero). PT.BTN merupakan perusahaan milik negara yang menjalankan 

bisnis jasa keuangan di Indonesia berorientasi pada kepuasan pelanggan, 

anggota dan perusahaan dan pemegang saham. PT. BTN dalam menjalankan 

usahanya mempunyai misi, Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan 

perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah. 

Maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan jasa 

keuangan bagi kepentingan umum yakni : (1) Memberikan pelayanan unggul 

dalam pembiayaan perumahan dan industri yang terkait, serta menyediakan 

produk dan jasa perbankan lainnya; (2) Menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan professional serta memiliki 

integritas yang tinggi; (3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui 

inovasi berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah; (4) Melaksanakan 

manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan 

good corporate governance untuk meningkatkan shareholder value; dan (5) 

mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 

Sistem Pengendalian Intern pada BUMN diatur dalam UU No.19 tahun 

2003 tentang BUMN yang dinyatakan pada Bab VI pasal 67 ayat (1) dan (2) 

sebagai berikut: 

1. Pada setiap BUMN dibentuk suatu Badan Pengawas Intern yang 

merupakan Aparat Pengawas Perusahaan.  

2. Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada 

Direktur Utama. 

 



 

Manajemen keuangan yang efisien akan membutuhkan adanya tujuan 

dan sasaran yang digunakan  sebagai  standar dalam  memberikan penilaian 

dalam menunjang efektivitas pengendalian intern perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai independensi Komite Audit yang dimiliki PT. BTN dan 

pengaruhnya dalam menunjang efektivitas pengendalian intern perusahaan. 

Penelitian mengenai kompetensi dan independensi Komite Audit terlebih 

dahulu telah dibahas oleh Frisa Astari selaku mahasiswa Unpad dari skripsi 

tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa  terdapat pengaruh positif dari 

kompetensi Komite Audit, hal ini berarti dalam penerapan GCG perusahaan 

harus memiliki Komite Audit yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, 

dan tidak terdapat pengaruh positif dari independensi Komite Audit terhadap 

penerapan GCG. Sedangkan Skripsi mengenai efektivitas pengendalian Intern 

perusahaan telah dibahas dalam skripsi yang dibuat oleh Mariana Astriana 

selaku mahasiswa Unpad, Dari skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

pemeriksaan intern memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

intern perusahaan. 

Dari referensi diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu 

penelitian yang berbeda objek dan variabel tetapi memiliki tema yang identik 

dengan dua referensi diatas. Penulis akan membahas independensi Komite 

Audit dan efektivitas pengendalian intern perusahaan yang akan  penulis 

tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: ″Peranan Independensi 

Komite Audit Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern 

Perusahaan” 

 



 

1.2. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan gejala yang terungkap maka dapat diidentifikasikan 

masalah penelitian ini dengan tujuan untuk menyederhanakan permasalahan 

dan memperjelas arah penelitian, yaitu : 

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara independensi 

Komite Audit dan efektivitas pengendalian intern perusahaan. 

2. Seberapa besar Peranan independensi Komite Audit terhadap 

efektivitas pengendalian intern perusahaan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Maksud Penelitian 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian 

mengenai peranan independensi Komite Audit dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern perusahaan. Dan Penelitian ini merupakan persyaratan 

untuk menyelesaikan studi pada Universitas Widyatama Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi. 

 

1.3.2.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan   identifikasi  masalah  dalam  penelitian ini maka tujuan 

penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 

independensi Komite Audit dan efektivitas pengendalian intern 

perusahaan. 

 



 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan independensi Komite Audit 

terhadap efektivitas pengendalian intern perusahaan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

maka diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktik: 

1. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan penulis dalam memahami fungsi dari independensi komite 

audit yang dimiliki PT. BTN (Persero) dan peranannya dalam menunjang 

efektivitas pengendalian intern perusahaan. 

2. Bagi pelaku bisnis 

Penelitian dapat menjadi tambahan informasi dan referensi dan masukkan 

bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. 

3. Bagi peneliti lain  

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian lainnya 

dengan  topik  yang   sama  dan  dapat  membantu pemahaman  terhadap 

Independensi komite audit. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis yang ketat dengan persaingan, 

setiap perusahaan harus meningkatkan daya saing untuk memperoleh serta 

mempertahankan keuntungan dengan cara meningkatkan kualitas dan 

 



 

produktivitas. Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu 

yang salah satunya adalah memperoleh serta meningkatkan laba yang 

optimum, oleh sebab itu para pelaku bisnis berupaya mempertahankan 

kepercayaan publik terhadapnya, maka dibutuhkan suatu pihak independen 

yang dapat menjamin kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan yang 

dikenal dengan Komite Audit. 

Komite Audit adalah sejumlah anggota komisaris perusahaan yang 

bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan 

independensinya dari manajemen. Sebuah Komite Audit dapat melayani 

perusahaan dengan sangat baik pada saat ia memiliki akses penuh terhadap 

informasi keuangan perusahaan pada saat diinformasikan dari semua 

keputusan manajemen. 

Menurut Surat Edaran Bapepam SE-03/DM/2002. Komite Audit 

mempunyai fungsi membawa Dewan Komisaris untuk : 

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, 

2. Menciptakan  iklim   disiplin  dan   pengendalian  yang  dapat  

mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan 

perusahaan, 

3. Meningkatkan efektivitas auditor internal dan auditor eksternal, 

4. Mengidentifikasikan hal yang memerlukan perhatian Dewan 

Komisaris. 

 

 



 

 Komite Audit harus memiliki kualitas pribadi yang kompeten terutama 

dalam pengambilan kesimpulan yang akan diambilnya nanti. Adapun kualitas 

kompetensi tersebut adalah berlatar belakang pendidikan formal Auditing dan 

Akuntansi, pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya dan 

selalu mengikuti pendidikan profesi, memahami proses audit, bisnis 

perusahaan, serta mampu memecahkan masalah yang timbul dari perselisihan 

antara manajemen dan para auditornya. 

Lain daripada itu Komite Audit harus memiliki sikap yang independen 

yaitu sikap yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Independensi merupakan 

tujuan yang harus diupayakan dan dapat dicapai pada tingkat tertentu 

misalnya anggota Komite Audit harus tetap memiliki kebebasan dalam 

melakukan audit yang andal. Anggota Komite Audit tidak akan menjadi 

independen apabila asal anggota Komite Audit bekerja pada perusahaan 

tersebut, memiliki hubungan dengan perusahaan, serta memiliki afiliasi 

dengan manajemen perusahaan. 

Manajamen memiliki tugas yang sangat besar berkaitan dengan 

penetapan tujuan perusahaan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut, dengan berlakunya perdagangan bebas yang memperketat 

persaingan usaha, para manajer harus siap menjadi manajer yang profesional. 

Persaingan yang semakin kompleks telah memperluas tanggung jawab 

manajer profesional sehingga mempersulit dan memberatkan tugas mereka. 

Fungsi manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarah dan 

 



 

pengendali harus tepat sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. 

Rencana yang telah disusun dengan baik dan matang selanjutnya 

dituangkan dalam berbagai program kegiatan perusahaan. Untuk menjaga agar 

program yang telah disusun secara matang tersebut berjalan sesuai dengan 

rencana, maka manajer memerlukan Sistem Pengendalian Intern yang baik. 

Sistem Pengendalian Intern dalam perusahaan, bukanlah dimaksudkan 

untuk meniadakan semua kemungkinan yang terjadi kesalahan atau 

penyelewengan, namun pengendalian intern diadakan untuk meminimalkan 

terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak, 

yaitu dengan memperhatikan biaya yang dikorbankan dengan hasil yang 

dicapai. 

Walaupun kesalahan dan penyelewengan terjadi, dengan pengendalian 

intern yang baik akan dapat diatasi dengan cepat. Pengendalian intern menurut 

Arens et al (2006:298): 

"An process designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of management objectives in the 
following categories : (1) Realibility of financial reporting, 
(2) Effectiveness and efficiency of operations, and (3) 
Compliance with applicable laws and regulation." 

 
Pada atahun 1973 AICPA mengeluarkan SAS Nomor 1 yang membagi 

pengendalian intern menjadi 2 bagian utama yaitu Administrative Control dan 

Accounting Control: 

 

 

 

 



 

1.  Pengendalian Administrasi (Administrative Control) 

Pengendalian yang tidak dibatasi pada rencana organisasi, prosedur dan 

catatan yang berhubungan dengan proses operasi manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan.  

2.  Pengendalian Akuntansi (Accounting Control) 

Pengendalian yang merupakan rencana organisasi dan prosedur serta 

catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan 

perusahaan. Agar catatan-catatan keuangan dapat diandalkan maka 

rancangan harus dapat memberikan keyakinan yang memadai dengan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Transaksi yang dilaksanakan harus diperoleh otorisasi dari manajemen 

baik yang sifatnya umum maupun khusus. 

b. Transaksi dicatat untuk keperluan: (1) Menyiapkan laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum 

ataupun kriteria lain yang dapat diterapkan pada laporan tersebut; dan 

(2) Untuk menekankan pertanggungjawaban harta perusahaan. 

c. Penguasaan terhadap harta perusahaan hanya diperkenankan melalui 

otorisasi manajemen. 

d. Catatan-catatan mengenai perusahaan dibandingkan dengan jumlah 

fisik harta tersebut pada waktu tertentu harus sesuai, harus diambil 

tindakan jika ada perbedaan antara keduanya. 

 



 

 Agar pengendalian intern berjalan dengan baik maka pengendalian 

intern harus memiliki unsur-unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Arens 

et al (2006; 277) : 

1. Adequate separation of duties 
2. Proper Authorization of transaction an activities 
3. Adequate document and record 
4. Physical control over assets and record  
5. Independen check on performance 

 Pengendalian intern merupakan proses yang dipengaruhi oleh Dewan 

Direksi, Manajemen, serta personil lain dalam suatu entitas, yang dirancang 

untuk memberikan jaminan yang layak berkaitan dengan : (1) Efektif dan 

efesiensi operasi; (2) Reliabilitas laporan keuangan; dan (3) Ketaatan terhadap 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku (COSO,1992). Rekomendasi 

COSO tersebut oleh AICPA dimasukkan dalam Satetement on Auditing 

Stndards (SAS, No. 78)  

 Pengendalian intern diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sejalan dengan semakin luas   dan   kompleksnya   perusahaan, manajemen   

perusahaan dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk mengevaluasi 

dan mengendalikan operasi perusahaan secara keseluruhan. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakkan dan 

prosedur yang diperlukan dalam pengendalian intern yang efektif. 

 Meskipun wewenang dapat dilimpahkan kepada bawahan tetapi 

tanggung jawab tetap ada ditangan manajemen. Oleh karena itu seorang 

pemimpin akan membutuhkan suatu sistem pengendalian yang dapat 

mengamankan harta perusahaan, yang memberikan keyakinan bahwa apa 

yang dilaporkan bawahannya adalah benar dan dapat dipercaya, yang 

 



 

mendorong adanya efesiensi yang terus menerus memonitor bahwa 

kebijakkan yang telah dijalankan memang ditetapkan. 

 Pengendalian intern yang memadai diperlukan untuk menyediakan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta untuk mendorong efisiensi 

usaha selain sebagai akuntansi pengawas manajemen terhadap ketaatan pada 

kebijakkan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu manajemen perlu 

mengawasi pengendalian intern tersebut berjalan dengan wajar serta 

melakukan perbaikkan untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan.  

 Menurut COSO, Pengendalian intern adalah suatu proses aktivitas 

operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen 

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun konsep dasar 

pengendalian intern meliputi:  

(1) berbagai kegiatan (process); (2) dipengaruhi oleh manusia (Is affected by 

people); dan (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (objective) Inti dari COSO 

report terdiri dari 5 tahap (Arens et al, 2006;282) : 

1. The Control Environment  

Inti dari pengendalian organisasi yang efektif adalah cara pandang 

manajemen terhadap  pengendalian. Control Environment  terdiri  dari  

tindakan, cara pandang, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan cara 

pandang manajemen mengenai pengendalian.  

2. Risk Assessment  

Setiap organisasi mempunyai tingkat risiko yang berbeda yang harus 

dikendalikan untuk mencapai tujuan perusahaan manajemen harus 

 



 

mengidentifikasikan berbagai risiko agar mencapai tingkat risiko yang 

minimal.  

3. Control Activities  

Untuk dapat berhasil di dalam mengendalikan risiko dan mencapai tujuan 

organisasi maka menajemen harus menerapkan kegiatan pengendalian.  

4. Information and Communication  

Komponen kunci dalam pengendalian risiko adalah arus komunikasi intern 

yang ada dalam perusahaan. Pada organisasi yang sehat 

 arus informal yang berjalan ke seluruh arah dan tidak searah dari atas 

kebawah. 

5. Monitoring  

Pemantauan terhadap struktur pengendalian intern harus terus menerus 

dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dengan 

tujuan organisasi dapat dicapai. 

Kelima komponen pengendalian intern tersebut diatas saling 

berhubungan dan timbul dari proses manajemen. Apabila komponen pertama 

tidak terlaksana dengan baik, maka diseluruh struktur pengendalian tidak akan 

berjalan dengan efektif walaupun empat komponen lainnya terlaksana dengan 

efektif.  

Walaupun pengendalian intern telah disusun dan diselenggarakan 

secara memadai tetapi dapat saja dianggap tidak sepenuhnya efektif karena 

pada dasarnya struktur pengendalian tidak menjamin tercapainya seluruh 

tujuan organisasi. 

 



 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian atau unit analisis dari penelitian ini adalah PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar yang terletak di Jl.Kajaolalido 

No.4 Makassar. penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2008 - Juli 2008

 


