
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian dunia yang didukung oleh perkembangan 

teknologi yang semakin maju telah membawa masyarakat ke arah masyarakat 

informasi, dimana kebutuhan akan peralatan telekomunikasi yang canggih semakin 

meningkat. Keadaan ini telah memacu para pelaku bisnis dan ekonomi harus dapat 

melakukan berbagai perubahan kegiatan ekonominya mejadi seefektif dan seefisien 

mungkin. 

Pengaruh globalisasi juga memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk 

melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap dapat bertahan didunia bisnis agar 

tujuannya dapat tercapai maka kegiatan usahanya harus efektif dan efisien. Dalam 

perekonomian modern, manajemen dan pemilik perusahaan semakin nyata 

dipisahkan untuk kepentingan pengendalian. Pemisahan ini dapat menimbulkan 

adanya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan 

yang tetap antara kepentingan-kepentingan yang ada misalnya antara pemegang 

saham dengan menejemen. 

Keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil membuat perusahaan semakin 

banyak bergantung pada modal eksternal untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan 

perusahaan. Agar memperoleh dana jangka panjang yang stabil, sistem perusahaan 

harus diakui secara internasional. Peraturan-peraturan dibuat untuk memberikan 

arahan dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang akan menjadikan 

perusahaan lebih dipercaya dan diandalkan, baik di dalam negeri maupun dunia 

internasional. 

Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang penting  untuk itu 

pemerintah memberlakukan peraturan yang memadai. Namun manajemen 

perusahaan memegang peran yang paling dominan dalam jalannya sebuah usaha 

untuk itu manajemen memegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan sistem 
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corporate governence yang baik didalam perusahaan. Perusahaan juga harus semakin 

waspada terhadap pengawasan masyarakat semakin tajam terhadap tindakan 

pimpinan perusahaan. 

Manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi ke arah yang 

lebih baik atau bahkan sebaliknya. Setiap organisasi membutuhkan suatu 

pengendalian internal yang baik agar tujuan organisasi dan kepentingan-kepentingan 

stakeholders dapat tercapai secara optimal. Demi kepentingan mereka maka 

perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-

dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dan memastikan bahwa 

manajemen melakukan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan tanpa adanya 

benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi. 

Menurut laporan Coruption and Fraud in International Aid and Business 

Projects (W. Michael Kramer, IIA International Conference, Washington DC, Juni 

2002) mengemukakan 10  negara terkorup dan Indonesia menduduki urutan ke empat 

sebagai Most Corrupt Countries. Selain itu menurut riset yang dilakukan oleh 

Mckinsey and company tentang praktik good corporate governence di tujuh negara 

Asia (Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Indonesia) 

menempatkan Indonesia diposisi terbawah. 

Hasil-hasil survei memberikan pertanda bahwa sudah saatnya organisasi dan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia didorong untuk segera memperbaiki kualitas 

penerapan good corporate governencenya. Dan kini telah terbentuk lembaga-

lembaga yang mendorong penerapan good corporate governence di Indonesia seperti 

the Institute For Corporate Governence (IICG). 

Good Corporate Governence (GCG) sering diartikan sebagai tata kelola 

perusahaan yang baik. Namun pada umumnya telah disepakati bahwa prinsip-prinsip 

good corporate governence (Keputusan Menteri BUMN nomor 117/M/MBU/2002, 

tanggal 1 Agustus 2002) telah mencakup transparasi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kewajaran. 

Setiap pedoman corporate governence tidak dimaksudkan untuk diterapkan 

pada setiap organisasi atau perusahaan hal ini dimaksudkan karena kebutuhan setiap 

perusahaan berbeda-beda dan setiap saat akan mengalami perkembangan dari waktu 
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ke waktu. Setiap perusahaan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip yang ada untuk 

mengembangkan praktek-praktek corporate governence yang lebih sesuai dengan 

kondisi lingkungan masing-masing. 

Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan good 

corporate governence. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah 

sebagai auditor internal, yang memiliki fungsi sebagai compliance auditor dan 

internal business consultant bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan 

nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan good corporate 

governence. 

Profesi audit internal mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, 

keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang 

independen dengan menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya 

mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini. 

Salah satu fungsi audit internal yaitu untuk menyediakan informasi mengenai 

kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja 

perusahaan bagi manajemen. Beberapa masalah kemudian timbul berkaitan dengan 

fungsi audit internal, seberapa efektif keberadaan audit internal dalam memberikan 

nilai tambah bagi perusahaan. 

Dilakukan penelitian untuk mengetahui fungsi profesi ini berpengaruh secara 

luas dalam meningkatkan good corporate governence pada banyak perusahaan, yang 

kini sudah menjadi tuntutan masyarakat luas. Kejadian yang menimpa perusahaan 

besar seperti Enron Corporation mendapat perhatian luas dari masyarakat dan 

merupakan contoh nyata yang bisa kita lihat atas kegagalan dalam meningkatkan 

good corporate governence. 

 Di Indonesia terdapat BUMN dan BUMD. Secara umum perusahaan daerah 

adalah organisasi bisnis yang berorentasi untuk pasar lokal. Hal ini berkaitan dengan 

filosofi bahwa perusahaan daerah merupakan entitas bisnis yang berada pada kendali 

pemerintah daerah dan menunjang kegiatan pemerintah di daerah. Karena fungsi 

sebagai public services inilah kemudian sebagian besar diperuntukan untuk pasar 

lokal. Secara umum, kinerja perusahaan daerah kurang baik. Hal ini lebih disebabkan 
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oleh beberapa hal, diantaranya: inefisiensi, kualitas SDM, modal, kelemahan 

manajemen dan dominasi birokrasi. 

Untuk membenahi perusahaan daerah agar menjadi berkembang dan 

profitable harus ada perubahan yang radikal. Perubahan radikal ini diperlukan karena 

dari sejarah pendirian perusahaan daerah tujuan utamanya adalah mendampingi 

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah akan 

melaksanakan perubahan berkait pada tidak efektifnya perusahaan daerah selama ini. 

Perusahaan-perusahaan daerah akan dipetakan dari orientasinya, yang memang 

berpeluang untuk meraih keuntungan, statusnya akan dijadikan perseroan terbatas 

(PT). Sementara yang memang betul-betul bermanfaat bagi pelayanan publik akan 

tetap dijadikan perusahaan daerah (PD). Seperti halnya perusahaan daerah yang 

sekarang telah berubah menjadi perseroan terbatas yaitu PD Industri yang kini 

menjadi PT Agronesia. 

Dengan berubahnya perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas maka 

perlu adanya pengembangan yang maksimal yang harus didukung oleh semua pihak. 

Untuk itu perusahaan daerah telah menerapkan good corporate governance agar 

perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu turut serta mensejahterakan masyarakat 

melalui fungsi-fungsi sosial seperti pelayanan, pemberdayaan, pengembangan, serta 

bantuan manajemen (advisor) usaha bagi masyarakat agar lebih berkembang, dan 

memperoleh keuntungan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap bagaimana fungsi audit internal dalam meningkatkan good corporate 

governence.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis mengidentifikasi 

masalah yang diteliti adalah: 

1. Apakah fungsi audit internal pada PT Agronesia sudah memadai. 

2. Apakah good corporate governence pada PT Agronesia sudah diterapkan 

dengan baik. 

3. Apakah fungsi audit internal yang memadai dapat meningkatan good 

corporate governence pada PT Agronesia  
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan mengenai fungsi audit internal, sehingga dapat diketahui seberapa besar 

fungsi audit internal dapat meningkatkan good corporate governance. 

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasikan, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan  fungsi audit internal di PT Agronesia. 

2. Untuk mengetahui good corporate governence pada PT Agronesia apakah 

sudah diterapkan dengan baik. 

3. Untuk mengetahui fungsi audit internal yang memadai dalam 

meningkatan good corporate governence pada PT Agronesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Pengembangan ilmu 

a. Penelitian ini akan berguna untuk melatih diri dan menganalisa suatu 

permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan 

skripsi 

b. Bagi peneliti lain dan pihak-pihak yang memerlukan dapat digunakan 

sebagai sumber referensi dari informasi yang juga dapat berguna bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Pengembangan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat memperluas 

wawasan manajemen akan perlunya sistem corporate governence dan 

sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dapat dipakai untuk mengadakan 

perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

  Good corporate governence diartikan secara sempit sebagai 

pertanggungjawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Sementara itu secara 

luas diartikan sebagai sistem dan stuktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan 
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meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) serta mengalokasi 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti 

kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat 

luas. 

Corporate governence menurut OECD (Organization for economic 
coperation and development) yaitu: 

 
 “ Sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, 

board dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan 

perusahaan.”  

 Good corporate governence juga mensyaratkan adanya stuktur, perangkat 

untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja Good Corporate yang baik 

dapat memberikan perangsangan atau insentif 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. 

Untuk meningkatkan corporate governence yang baik harus melaksanakan 

prinsip-prinsip good corporate governence yang pada dasarnya terdapat lima prinsip 

utama yaitu fairness, transparency, independency, accountability, dan responsibility. 

Fairness adalah prinsip yang memberikan pengakuan yang sama terhadap 

semua pemegang saham maupun investor. Tranparency maksudnya agar dalam 

mengelola perusahaan, manajemen mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material 

kepada pemegang saham investor. Independency yaitu suatu keadaan dimana 

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 

atau tekanan dari pihak manapun. Accountability maksudnya setiap langkah yang 

diambil manajemen dalam mengelola perusahaan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sedangkan responsibility adalah kesesuain didalam 

mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangnya yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Kewajiban anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas untuk 

melaksanakan good corporate governence saat ini sudah sewajarnya dan tidak 
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berlebihan. Dalam mingkatkan good corporate governence itu sendiri ternyata sangat 

membutuhkan peran akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen 

maupun auditor internal. 

Auditor internal bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem 

akuntansi disamping meneliti seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen 

dijalankan. Audit internal sebagai salah satu profesi yang menunjang komponen 

utama dalam meningkatkan pengelolaan yang sehat. 

Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit tidak memiliki 

sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi, mengingat 

pengertian audit internal yang ditetapkan oleh IIA’S Board of Directors pada bulan 

Juni 1999 adalah: 

 “ Internal auditing is an independent, objectives assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organization accomplish its abjectives by bringing a systematic, disclined 
approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and 
governance process.” 

 
Pengertian di atas dapat diartikan bahwa 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. 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh R.Cherrya Angelik Kathalia dengan 

judul Fungsi Audit Internal dalam Meningkatkan Good Corporate Governance 

(study kasus pada PT Pos Indonesia Bandung) dengan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal pada 

PT Pos Indonesia (Persero) sudah memadai. Pelaksaan GCG pada PT Pos Indonesia 

(Persero) juga telah terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan ternyata ada pengaruh yang kuat antara audit internal 

terhadap peningkatan good corporate governance. Sedangkan pada penelitian yang 

penulis lakukan perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti 

adalah PT Agronesia yang merupakan Perusahaan daerah (BUMD). 
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Hipotesi yang penulis kemukakan adalah “  Fungsi audit Internal yang 

memadai dapat  meningkatan good corporate governance “. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu melalui pendekatan studi kasus yaitu metode dalam meneliti 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jadi data yang 

diperoleh dari penelitian dikumpulkan, dipelajari, dianalisis, dan dibandingkan 

dengan teori yang telah dipelajari oleh penulis. 

1. Penelitian lapangan (Field research) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan 

(questionnaire) untuk mendapatkan data primer sebagai bahan analisis. Yang 

dimaksud daftar pertanyaan adalah alat komunikasi antara peneliti dengan 

yang diteliti (responden) yang dibagikan oleh peneliti untuk diisi oleh 

responden. Serta wawancara dengan pejabat yang berwenang dan bagian 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan (Library research) 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder 

yaitu sumber informasi dari para ahli atau penulis yang kompeten dalam 

membahas masalah yang diteliti dengan mengumpulkan bahan-bahan teoritis 

agar diperoleh suatu pengertian yang mendalam dan menunjang proses 

pembahasan terhadap data faktual. Teknik yang digunakan adalah dengan 

cara mengumpulkan referensi dari berbagai sumber buku makalah, catatan-

catatan kuliah, internet dan lainnya. 
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1.7 Lokasi dan Waktu 

Penulis melakukan penelitian pada PT Agronesia yang bertempat di Jl. Aceh 

No 30 Bandung. Sedangkan penelitian  dilaksanakan pada bulan Juli 2006 sampai 

dengan selesai. 

 

 

 


