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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pengertian Fungsi 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002;322), fungsi didefinisikan 

sebagai berikut: 

1) Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. 

2) Kegunaan suatu hal. 

 Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa fungsi adalah 

suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi sehingga dapat 

berguna bagi organisasi tersebut. Pekerjaan tersebut dapat berupa menilai, 

memeriksa dan sebagainya.  Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang disesuaikan 

berdasarkan wewenang, kewajiban dan tanggungjawab yang dibebankan kepada 

orang tersebut. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang diharapkan dapat 

memberi manfaat atau kegunaan bagi pihak lain atau organisasi.  

 

2.2 Audit Internal 

 2.2.1    Pengertian Audit 

 Menurut Aren’s dan kawan-kawan (2006;4) mengemukakan definisi audit 

sebagai berikut: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information 
to determine and report on degree of correspondence between the 
information and estabilished criteria. Auditing should be done, by a 
competent independence person.” 
 

Pengertian di atas 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 seorang yang independen dan kompeten. 
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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 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. 

 

2.2.2 Pengertian Audit internal 

 Pada saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai 

dangan 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, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur 
kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi.” 
 

Menurut IIA Board of Director pada bulan Juni 1999, definisi baru tidak 

hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga 

mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada 

masa yang akan datang, definisi tersebut adalah: 

“Internal auditing is an independent, 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, 
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disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control and governance process.” 

 
    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 disiplined approach. Lima konsep 

tersebut berimplikasi pada peran profesi audit internal di masa mendatang termasuk 

Indonesia. 

 Perbandingan audit internal lama dan baru yang dikutip dari Hiro Tugiman  

(2004;13) dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian 

Audit Internal 

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 
Lama 1947 Baru 1999 

1. Fungsi Penilaian Independen yang 
dibentuk dalam suatu organisasi  

1. Suatu aktivitas independen objektif 

2. Fungsi Penilaian 2. Aktivitas pemberian 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 dapat menjalankan 
tanggungjawabnya 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 
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Dari  tabel tersebut dapat diartikan bahwa auditor internal sekarang ini 

mempunyai pandangan luas serta pemahaman terhadap berbagai proses manajerial 

dan berkaitan dengan manusia yang mendasari fungsi audit internal. Selain itu audit 

internal harus bertindak profesional dalam segala hal agar tidak dipandang sebagai 

“seorang pemangsa” yang tidak dapat diduga tingkah laku dan tabiatnya. Sifat inilah 

yang harus dirombak agar auditor internal dapat memberikan nilai tambah 

menghadapi berbagai risiko organisasi, keterbukaan, dan globalisasi. 

2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Fungsi Audit Internal 

 Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA 1995,p.95 yang dikutip dari 

Hiro Tugiman (2004;14) dikemukan sebagi berikut: 

“The objectives of internal auditing is assist member of organization in 
teh effective disharge of responsibilities. To this end, internal auditing 
furnishes them with analiysis, appraisals, recomendations, 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, yang dialih 

bahasakan oleh 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.” 

 

Dengan kata lain tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar 

kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang bersangkutan. 

Namun tujuan utama adanya audit internal dalam organisasi adalah membantu agar 

para anggota 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.   
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Ruang lingkup fungsi audit internal yang dikemukakan The Institute of 

Internal Auditors (IIA) 1995,p.29 dan IIA UK, 1998,p.23 yang dikutip dari Hiro 

Tugiman (2004;14): 

“ The scope of internal auditing should encompass the exemination and 

evaluation of the adequacy and effectiveness of performance in carrying out 

assigned responsibilities.” 

 
Sejalan dengan yang telah dikemukakan IIA, maka The Institute of Chartered 

Accountans in Australia (ICAA,1994;76) yang dikutip dari Hiro Tugiman 

(2004;14) tentang ruang lingkup fungsi auditor internal mengemukakan: 

“ The scope and objectives of internal audit very widly and are dependent upon 
the size and structure of the entity and the requirements of its management. 
Normally however internal audit operates in one or more of the following areas: 
(a) Review of accounting system and related internal control; (b) Examination of 
the management of financial and operating informantion; (c) Examination of the 
economy, efficiency and effectiviness of operations including non-financial 
control of an organization.” 
 

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

sebagai berikut: 

 Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan 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-reviu keandalan (reabilitas dan integritas) informasi 
finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan 
informasi tersebut. 
b. Me-reviu berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk 
memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, 
prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting 
terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah 
organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 
c. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai 
sumber daya. 
d. Me-reviu berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 
hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. 
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Definisi di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor 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 atau operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan 

merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Seluruh hal tersebut 

dilakukan dengan posisi independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat 

meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakuratan catatan 

akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga 

pemberian konsultasi internal. 

2.2.4 Tanggung Jawab Audit Internal 

 Tanggung jawab auditor internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2000;21), 

adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah merupakan program audit 
internal perusahaan. Direktur audit internal mengarahkan personil dan 
aktivitas-aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana 
tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program 
yang telah dibuat untuk persetujuan. 
2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit  
internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam 
mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar memberikan 
cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha. 
3. Tanggung jawab senior dalah menerima program audit dan instruksi untuk 
era audit yang ditugaskan dari auditing supervisor. Senior auditor memimpin 
staf auditor dalam pekerjaan laporan audit. 
4. Tanggung jawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu 
lokasi audit. 
 
Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa tanggung jawab auditor internal 

sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dari manajemen organisasi 

yang bersangkutan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya audit internal terbagi 

menjadi bagian-bagian, yang setiap bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda, 

seperti halnya tanggung jawab direktur audit internal berbeda dengan tanggung 

jawab staf auditor. Cukup luasnya tangung jawab audit internal memerlukan suatu 

konsep yang dapat diterapkan oleh setiap bagian audit internal ataupun dengan 
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auditee agar memperoleh kemudahan dalam menjalankan tanggung jawabnya. 

Konsep tersebut dapat berupa konsep kemitraaan, kemitraan dengan pihak 

manajemen akan memperkuat kebebasan pengawas internal dalam mengemukakan 

pendapat dan akan meningkatkan efektivitas pengawasan internal secara keseluruhan. 

2.2.5 Independensi Auditor Internal 

Independensi auditor internal merupakan hal yang sangat penting agar 

kegiatan audit dapat dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak serta terpisah 

dari kegiatan yang diperiksanya, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Auditor internal 

harus independen terhadap segala aktivitas yang akan diauditnya. 

Hal ini diperoleh melalui status organisasi dan objektivitasnya sesuai dengan 

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

“ Independensi: audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 
diperiksanya. 
a.  Status organisasi: status organisasi dari unit audit internal (bagian 
pemerikasaan internal) haruslah memberi keluesan untuk memenuhi dan 
menyelesaikan tanggung  jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. 
b. Objektivitas: para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah 
melaksanakan tugasnya secara objektif.” 
 
Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa independensi audit internal dapat 

terlihat dari tanggung jawabnya yaitu internal audit bertanggung jawab kepada 

pejabat yang memiliki otoritas yang memadai, yang dapat memastikan bahwa 

cakupan audit cukup luas, laporan hasil audit mendapat perhatian, pejabat yang 

memiliki otoritas tersebut adalah Direktur Utama. 

2.2.6 Kompetensi Auditor Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2003;27): 

“ 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.” 

 

Menurut Konsorium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004;9), yang 

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

 
 Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa auditor internal harus menerapkan 

kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor inernal 

yang kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu 

mempertimbangkan: 

a. Ruang lingkup penugasan.  

b. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan.  

c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 

Governance. 

d. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penggunaan. 

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

analisis lainnya. 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 

2.2.7 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, 

menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. 

Konsorium Organisasi Auditor Internal (2004;15) mendefenisikan 

program audit sebagai berikut: 

“Dalam merencanakan penugasan auditor internal harus mempertimbangkan 

sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan.” 

   Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa program kerja harus menetapkan 

prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus memperoleh 
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persetujuan sebelum dilaksanakan. Penugasan atau penyesuaian atas program kerja 

harus segera mendapatkan persetujuan. 

Program audit yang baik mencakup: 

1) Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas 

pekerjaan yang direncanakan. 

2) Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

3) Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus 

dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang 

ada harus diketahui oleh atasan auditor. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain: 

1) Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

2) Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap 

demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan 

3) Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar 

dan prosedur yang digunakan perusahaan. 

 Manfaat program audit antara lain sebagai berikut: 

1) Meratanya pembagian kerja diantara auditor. 

2) Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat 

waktu. 

3) Program audit memilih tujuan audit yang penting saja. 

4) Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman 

untuk tahun berikutnya. 

5) Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 

6) Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum 

akuntansi telah dijalankan. 

Kelemahan program audit antara lain: 

1) Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja. 

2) Sering menimbulkan hambatan untuk berfikir kreatif dan 

membangun. 

3) Kegiatan audit menjadi monoton. 
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2.2.8 Pelaksanaan Audit Internal 

 Empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman 

(2003;53-78), yaitu: 

 “1. Perencanaan pemeriksaan. 
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah 
mengumpulkan, menganalisis, mengintepretasi, dan membuktikan kebenaran 
informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 
3  Penyampain hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil 
periksaan yang dilakukan. 
4.  Tindak lanjut hasil pemeriksaan.” 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa: 

1) Perencanaan pemeriksaan dapat meliputi: 

a.       Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (back ground information) tentang 

kegiatan  yang akan diperiksa. 

c. Penetuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

diperlukan, risiko – risiko, dan pengawasan – pengawasan, untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 

2) Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut: 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan denagn 

tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk 

membuar dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi. 

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi. 

e. Adanya kertas kerja pemeriksaan. 

3) Pemeriksa internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. 
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4) Pemeriksa internal dalam tindak lanjut harus meninjau untuk memastikan 

apakah telah dilakukan tindakan yang tepat. 

2.2.9 Laporan Hasil Audit 

Laporan hasil audit menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004;16-17): 

“ Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 
waktu. 
1) Kriteria komunikasi 
a. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 

rekomendasi, dan rencana tindakannya. 
b. Komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini 

keseluruhan dan kesimpulan auditor internal, 
c. Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi 

hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang 
direvieu. 

d. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, 
maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam 
distribusi dan penggunaannya. 

2) Kualitas komunikasi 
Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, 
objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. 
3)  Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap Standar 

 Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 
penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan: 

a. Standar yang tidak dipatuhi 
b. Alasan ketidakpatuhan 
c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

4) Diseminasi Hasil-hasil Penugasan 
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak.” 
 
Laporan hasil audit menurut Hiro Tugiman (2003;191) bahwa laporan 

pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria mendasar, yaitu: 

1) Objektivitas 
2) Kewibawaan (authoritativeness) 
3) Keseimbangan, dan 
4) Penulisan yang profesional 

 

 Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa laporan hasil audit internal dibuat 

setelah selesai melakukan audit, laporan ditujukan kepada manajemen. Pada 

dasarnya audit internal dirancang memperkuat pengendalian internal, untuk 
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menentukan ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah digariskan oleh 

manajemen dan meyakinkan bahwa pengendalian intern yang telah ditetapkan cukup 

baik, ekonomis dan efektif. Hasil pemeriksan haruslah dikomunikasikan secara tepat 

waktu baik untuk pihak dalam organisasi maupun pihak di luar organisasi. Hasil 

laporan pemeriksaan harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 

rekomendasi, dan rencana tindakannya. 

Keempat kriteria mendasar menurut Hiro Tugiman  dapat diartikan: 

1) Objektivitas 

Suatu laporan pemeriksaan yang objektis membicarakan pokok persoalan 

dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang 

diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat 

memberikan uraian mengenai dunia auditee dengan tidak menunjuk pada 

pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 

2) Kewibawaan 

Laporan pemeriksaan tersebut harus dapat dipercaya dan mendorong para 

pembacanya menyetujui substansi yang terdapat di dalam laporan tersebut. 

Para pembaca belum tentu akan menerima temuan, kesimpulan dan 

rekomendasi  pengawas internal dengan senang hati, namun mereka 

cenderung tidak menolaknya. Mereka percaya kepada pengawas internal 

dan percaya kepada laporan pemeriksaan. Dipandang dari hal tersebut, 

kewibawaan merupakan inti pemeriksaan dan penulisan laporan 

pemeriksaan yang efektif. 

3) Keseimbangan 

Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan 

gambaran  tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar dan 

realistik. Keseimbangan adalah keadilan. 

4) Penulisan yang profesional 

Laporan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur, 

yaitu: 

a) Stuktur 

b) Kejelasan 
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c) Keringkasan 

d) Nada laporan 

e) Pengeditan. 

Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan  hasil pemeriksaan kepada 

manajemen dan dapat mengkomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut, apabila 

terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti, auditor internal mengusulkan 

cara-cara perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan 

mengawasi perbaikan tersebut. 

2.2.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal Ole h 

Manajemen 

 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004;18), 

yaitu: 

 “Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur 
tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen 
telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung 
risiko karena tidak melakukan tindak lanjut.” 

 
 

 Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa tindak lanjut merupakan tahap 

yang terakhir dari langkah kerja audit internal. Tindak lanjut dimaksudkan agar 

auditor internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan 

yang dilaporkan pada laporan temuan audit. Bagian audit internal harus menentukan 

bahwa manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut 

menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. 

 
2.3 Good Corporate Governance 

2.3.1  Pengertian Good Corporate Governance 

 Kata “governance” berasal dari bahasa Prancis “gubernance” yang berarti 

pengendalian. Pengertian governance menurut Azhar Kasim yang dikutip oleh 

Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;5): 

“Governance adalah proses pengelolaan bidang kehidupan (sosial, ekonomi, 
politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, 
keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, 
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.” 
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Berdasarkan definisi di atas, governance berarti suatu proses pengelolaan 

perusahaan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).  

Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan 

atau jenis organisasi yang lain, menjadi corporate governance. Dalam bahasa 

Indonesia corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata 

pemerintahan perusahaan. Menurut Siswanto Sutojo (2005;2-4), definisi 

corporate governance, yaitu: 

“1. Definisi corporate governance OECD mendefinisikan corporate 
governance  sebagai berikut: 
“ Corporate governance is the system by which business corporations are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution of rights and responsibilities among defferent participants in the 
corporation, such as board, the managers, shareholders and other 
stakeholders spells out the rules and procedure for making decisions on 
corporate affairs. By doing this, it also provides the stucture through which 
the company objectives are set, and the means of attaining those objectives 
and monitoring performance.” 
 

Sesuai dengan definisi, menurut OECD corporate governance adalah sistem yang 

dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. 

Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang 

berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, 

dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota the stakeholders non-pemegang 

saham. 

2. Definisi corporate governance menurut Australian Stock Exchange 

(ASX), mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: 

“ Corporate governance is the system by which companies are derected 

and managed. It influences how risk is monitored and assessed, and 

how performance is optimized.” 

Sesuai dengan kutipan di atas ASX mengartikan corporate governance 

sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan 

perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran 

usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. 
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Menurut World Bank yang dikutip oleh Iman S. Tunggal dan Amin W. 

Tunggal (2002;4), pengertian corporate governance sebagai berikut: 

“Corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-
kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber 
perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka 
panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun 
masyarakat sekitar secara keseluruhan.” 
 
Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik 

Good Corporate Governance dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri 

BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik Good 

Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian 

corporate governance berdasarkan keputusan ini adalah: 

“Suatu proses dan stuktur 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 
perundang-undangan dan nilai-nilai etika.” 
 

Yang dimaksud organ disini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

komisaris dan direksi untuk Perusahaan Perseorangan (Persero) dan pemilik modal, 

dewan pengawas dan direksi untuk Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan 

Jawatan (Perjan), sedangkan stakeholders adalah pihak yang memiliki kepentingan 

dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham 

maupun pemilik modal, komisaris maupun dewan pengawas, direksi dan karyawan 

serta pemerintah, kreditur, dan pihak yang berkepentingan. Good Corporate 

Governance (GCG) didefinisikan sebagai stuktur karena GCG berperan dalam 

mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan 

stakeholders lainnya. Sementara sebagai sistem, GCG menjadi dasar mekanisme 

pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas pengendalian 

perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang 

penyalahgunaan aset perusahaan. Good corporate governance sebagai proses karena 

GCG memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan 

perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya. 
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Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, penerapan GCG merupakan 

kewajiban bagi BUMN. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan 

menjalankan GCG sebagai landasan operasionalnya. Penerapan GCG pada BUMN 

dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan 

norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.  

Secara umum pengertian Good Corporate Governance sebagai berikut: 

1. Efektivitas yang bersumber dari budaya perusahaan, etika nilai, sistem, 

proses bisnis, kebijakan dan stuktur organisasi perusahaan yang bertujuan 

untuk “mendukung, mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan 

sumber daya dan risiko secara efektif dan efisien, pertanggungjawaban 

perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.” 

2. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang 

diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien dan 

profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan. 

3. Seperangkat peraturan dan atau apapun sistem yang mengarahkan 

kepada pengandalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi 

pihak pemegang kepentingan dan bagi perusahaan itu sendiri. 

 

Dapat disimpulkan, bahwa corporate governance adalah sistem yang 

mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan 

nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, 

kreditor, dan masyarakat sekitar. Good corporate governance berusaha menjaga 

keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

Tantangan dalam corporate governance adalah mencari cara untuk memaksimumkan 

penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa. 

2.3.2 Sejarah Good Corporate Governance 

Sejarah lahirnya good corporate governance 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 dipraktikan di lingkungan perusahaan-

perusahaan di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa sekitar setengah abad lalu (1840). 
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Pada masa itu, agar perusahaan-perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta 

memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, perusahaan 

dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara. 

Konsep pemisahaan antara kepemilikan (ownwership) para pemegang saham 

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

sejak tahun 1930. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahaan ini adalah 

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

menanggapi masalah ini berkembanglah teori agensi (agency theory) pada tahun 

1970. 

Para pengajur teori menyatakan bahwa para dewan secara rasional akan 

bertindak bukan saja bagi kepentingan pemegang saham tetapi bertindak bagi para 

manajemen puncak. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem checks and balance 

untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Dari teori agensi itulah corporate governance muncul diakhir tahum 1980, 

yang kemudian diterapkan di Amerika Serikat, dan Eropa. Umumnya perkembangan 

GCG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara. Di Asia krisis ekonomi 

dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GCG. Kini konsep GCG dengan cepat 

diterima oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas, bahkan baik atau tidaknya 

kinerja suatu perusahaan ditentukan sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan 

GCG. 

2.3.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip internasional mengenai corporate governance mulai muncul 

dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip corporate governance yang 

dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non-anggota 

dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan 

pengaturan untuk corporate governance di negara-negara mereka, dan memberikan 

petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi dan pihak lain yang 

mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG.  Prinsip-prinsip tersebut 

menurut OECD yang dikutip oleh Iman S. Tunggal dan Amin. W Tunggal 

(2002;9) mencakup: 
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1) Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The right of shareholders). 
Hak-hak pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat 
pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam 
pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas 
perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. 

2) Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (The equitable 
treatment of shareholders). 
Dalam hal ini terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang 
saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang 
pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam 
(insider trading). 

3) Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan  (The role of 
shareholders). 
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum 
dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang saham 
kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan 
yang sehat dari aspek keuangan. 

4) Keterbukaan dan transparansi (Disclosure and transparency) 
Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi 
mengenai semua hal yang penting bagi kenerja perusahaan, kepemilikan, 
serta para pemegang kepentingan (stakeholders). 

5) Akuntabilitas dewan komisaris (The responsibilities of the board). 
Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 
pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. 
 

2.3.3.1 Transparansi 

Transparansi menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tnggal 

(2002;7) yaitu: 

“Pengungkapan informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu 

maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, decision making, 

control, fairness, Quality, Standardization, efficiency time and cost)” 

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses 

kegiatan perusahaan. 

Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan 

memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputuan tertentu dibuat 

serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. 

Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah-masalah srategik harus 

dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan. 
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Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;16), dalam 

hal ini kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa 

pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang 

material berkaitan dengan perusahaan mencakup situasi keuangan, kinerja, 

kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. 

1) Pengungkapan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, 

informasi yang material: 

a. Hasil keuangan dan operasi perusahaan. 

b. Tujuan perusahaan. 

c. Kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara. 

d. Anggota dewan komisaris dan eksekutif  kunci, dan 

remunerasi mereka. 

e. Faktor-faktor risiko material yang dapat diperkirakan. 

f. Isu material yang berkaitan dengan pekerja dan 

stakehoders yang lain. 

g. Stuktur dan kebijakan tata kelola. 

2) Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai 

dengan standar akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-

keuangan, dan audit yang bermutu tinggi. 

3) Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen agar 

memberikan keyakinan eksternal dan obyektif atas cara laporan 

keuangan disusun dan disajikan. 

4) Saluran penyebaran informasi harus memberikan akses yang 

wajar, tepat waktu dan efisien biaya terhadap informasi yang 

relevan untuk pemakai. 

Inti dari prinsip keterbukaan dan transparansi adalah bahwa kerangka 

corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu 

dan untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. 

Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja 

perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, 

dan disajikan sesuai standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga 
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diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat 

independen atas laporan keuangan. 

2.3.3.2 Kemandirian 

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;8), 

kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh 

atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. 

Dalam hal ini, ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 

tanggung jawabnya, komisaris, direksi, dan manajer atau pihak-pihak yang 

diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan terbebas dari tekanan 

ataupun pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

2.3.3.3 Akuntabilitas 

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;7), 

akuntabilitas merupakan penciptaan sitem pengawasan yang efektis 

berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara board of 

commissioners, board of directors, shareholders, dan auditor 

(pertanggungjawaban wewenang, traceable, reasonable). 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan 

tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ 

perseroan. Inti dari prinsip akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) 

adalah bahwa kerangka corporate governance harus menjamin adanya 

pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen 

yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang 

saham. Prinsip ini juga menurut kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki 

oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada 

pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

2.3.3.4 Pertanggungjawaban 

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;8), 

pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian masyarakat kepada 

stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan berada. 

Board of directors (Dewan Komisaris) merupakan faktor sentral dalam 

corporate governance karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab 
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legal atas suatu urusan suatu perusahaan kepada board of directors secara legal 

bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan 

kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan 

sasaran dan kebijakan tersebut. Board of directors juga menelaah kinerja 

manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan 

kepentingan pemegang saham dilindungi. 

2.3.3.5 Kewajaran 

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;6), dalam hal 

ini adanya suatu perlindungan kepentingan minority shareholders dari penipuan, 

kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (selfdealing 

atau insider trading) 

Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. 

Dalam hal ini, ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang 

dilakukan oleh orang dalam. 

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance 

Tujuan good corporate governance menurut Siswanto Sutojo (2005), yaitu: 

“ Good corporate governance mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima 
tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, 
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholder non 

pemegang saham, 
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham, 
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau 

Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan 
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dangan manajemen 

senior perusahaan.” 
 

Manfaat good corporate governance, menurut Siswanto Sutojo (2005;8) 

good corporate governance dapat membantu Board of Directors mengarahkan dan 

mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

pemiliknya. 

Menurut Hon Justice Owen: 
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“ By its very nature corporate governance is not something where one size 
fit at all. Even with companies within a class, such as public companies, 
their capital base, risk prpfile, corporate history, bisiness activity and 
management and personel arrangements will be varied. It would be 
impractible and undersirable to attempt to place them all within single 
straitjacket and processes. A degree of flexibility and an acceptance that 
system can and should be modified to suit the particular atributes and 
needs of each company is necessary if the objectives of improved corporate 
governance are to be achieved.” 

 

Makna yang diutarakan diatas yaitu manfaat optimal good corporate 

governance tidak sama dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bahkan pada 

perusahaan-perusahaan publik sekalipun. Karena perbedaan faktor-faktor intern 

perusahaan, jenis usaha bisnis, jenis risiko bisnis, stuktur permodalan dan 

manajemennya, manfaat yang dapat diperoleh secara optimal oleh satu perusahaan 

belum tentu dapat diperoleh secara penuh oleh perusahaan lainnya. Oleh karena itu 

guna mencapai manfaat secara optimal, sering kali diperlukan modifikasi penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance dari satu perusahaan ke perusahaan 

lainnya. 

Manfaat penerapan corporate governance, menurut Iman S. Tunggal dan 

Amin W. Tunggal (2002;9-10) yaitu: 

a. Perbaikan dalam komunikasi, 
b. Minimalisasi potensial benturan, 
c. Fokus pada strategi-strategi utama, 
d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, 
e. Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits), 
f. Promasi citra korporat (corporate image), 
g. Peningkatan kepuasan pelanggan, 
h. Perolehan kepercayaan investor. 
i. Dapat mengukur target kinerja menajemen 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 (stakholders). 

selain itu, corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi 

yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih 
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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. 

2.3.5 Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;36-49) unsur-unsur 

(person in change) dalam corporate governance yang baik terdiri atas: 

1. Pemegang saham; 
2. Komisaris; 
3. Direksi; 
4. Komite audit; 
5. Sekertaris perusahaan; 
6. Manajer dan karyawan; 
7. Auditor eksternal; 
8. Auditor internal; 
9. Stakeholders lainnya (pemerintah, kreditor dan lain-lain) 

 

Pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

 Pemegang saham (stakehoders) adalah individu atau institusi yang 

mempunyai taruhan vital (vital stoke) dalam perusahaan. Corporate governance 

harus melindungi hak-hak pemegang saham. Dimana hak-hak pemegang saham 

adalah: 

a. Mengamankan registrasi dan kepemilikan.  

b. Menyerahkan atau memindahkan saham. 

c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan berkala. 

d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  

e. Memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan. 

Komisaris dan Direksi 

 Board of Directors (di Indonesia Dewan Komisaris) merupakan faktor sentral 

dalam corporate governance karena hukum perserian menempatkan tanggung jawab 

legal atas urusan suatu perusahaan kepada Board of Directora. Board of Directors 

secara legal bertanggungjawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan 

kebijakan yang luas, dan memilih personil tingkat atas untuk melaksanakan sasaran 

dan kebijakan tersebut Fungsi Wakil Pemegang Saham dalam melakukan 
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pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam rangka menjalankan 

kepengurusan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Komite Audit dan Sekertaris Perusahaan 

 Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang 

independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal 

yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris. 

Sekertaris Perusahaan, selain melaksanakan tugas sebagai Sekertaris 

Perusahaan juga wajib melakukan tugas yang antara lain menyiapkan daftar khusus 

yang berkaitan dengan direksi dan komisaris, kemudian membuat daftar pemegang 

saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih, mengahadiri rapat direksi dan membuat 

minuta hasi rapat dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

Manajer dan Pekerja 

 Manajer menempati posisi yang stratejik karena pengetahuan mereka dan 

pengambilan keputusan yang dilakukannya. Manajer bertanggung jawab untuk 

kelangsungan hidup ekonomis perusahaan, memperpanjang umur perusahaan dan 

menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok. 

 Pekerja, khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki 

saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan 

tertentu. 

Auditor Internal 

 Dalam rangka pelaksanaan corporate governance, auditor internal 

melaksanakan fungsi sebagi berikut : 

1. Bertanggung jawab kepada direktur utama/ Chief Executive officer (CEO) 

dan mempunyai akses kepada komite audit. 

2. Memonitor pelaksanaan kepatuhan (complience) terhadap kebijakan dan 

prosedur perusahaan. 

3. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan 

operasional. 
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4. Memelihara dan mengantarkan aktiva perusahaan dan menangani faktor 

risiko secara baik 

5. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan corporate 

governance. 

Auditor internal perlu mendapatkan dukungan manajemen senior dan board 

of directors sehingga mereka dapat memperoleh kerja sama dari pihak yang diaudit 

dan melakukan pekerjaan mereka secara bebas tanpa gangguan. 

Auditor Eksternal 

 Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini pendapat laporan 

keuangan perusahaan, Auditor independen bertanggung jawab untuk menilai 

kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka. 

 

2.4 Good Corporate Governance Dapat Ditingkatkan dengan Pengendalian 

Internal  yang Memadai 

Perwujudan good corporate governance ditunjang dengan pengendalian 

internal yang baik. Menurut COSO dikutip dari Hiro Tugiman (2004;9) 

pengendalian internal adalah: 

“ Internal control is broadly defined as a process, effected by an entitys board of 
directors, management and other personnel, design ed to provide reasonable 
assurance regarding the acchivement of objective in the following categories:  
Effectiveness and efficiency of operation reability of financial reporting, and 
complience with applicable laws and regulation.” 
 
Dengan demikian, pengendalian internal organisasi yang baik berarti: 

1) Kegiatan organisasi efektif dan efisien; 

2)  Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya; dan  

3)  Manajemen dalam organisasi patuh kepada hukum dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Menurut Amin W. Tunggal (2000:6-24) pengendalian intern suatu entitas 

terdiri dari lima komponen yaitu: 

1) Lingkungan pengendalian (control environment) 

2) Penaksiran risiko (risk assesment) 

3) Aktivitas pengendalian (control activities) 
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4) Pemprosesan informasi dan komunikasi (information processing and 

communication) 

5) Pemantauan (monitoring) 

Kelima komponen pengendalian semuanya harus berfungsi untuk 

menyimpulkan bahwa pengendalian intern efektif dalam setiap kategori tujuan. 

1) Lingkungan pengendalian (control environment) 

Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan sikap 

manajemen puncak, direksi dan pemilik suatu entitas tentang pengendalian intern dan 

pentingnya bagi entitas. Terdapat tujuh faktor lingkungan pengendalian, yaitu: 

a. Integritas dan nilai etis (ethical values) 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

e. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

f. Dewan direksi dan partisipasi panitia audit 

g. Stuktur organisasi 

a) Integritas dan nilai etis 

 Efektivitas pengendalian intern suatu entitas merupakan fungsi dari integritas 

dan nilai etis dari individual yang menciptakan, mengadministrasikan, dan 

memonitor pengendalian. 

b) Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas individual. Secara konseptual, manajemen harus 

menspesifikasikan tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan menjabarkan 

kompetensi kedalam tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 

c) Partisipasi dari Dewan Komisaris dan Panitia Audit 

Dewan Komisaris dan Panitia Audit secara signifikan mempengaruhi 

kesadaran pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan sub panitia dari 

dewan direksi yang biasanya terdiri dari direktur-direktur yang bukan merupakan 

bagian dari tim manajemen.   

d) Filosofi manajemen dan gaya operasi 
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Menetapkan, mempertahankan, dan memonitor pengandalian intern suatu 

entitas merupakan tanggung jawab manajemen. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

dapat secara signifikan mempengaruhi mutu pengendalian intern. 

e) Stuktur organisasi 

Mendefinisikan bagaimana wewenang dan tanggung jawab didelegasikan dan 

dimonitor. Stuktur organisasi memberikan suatu kerangka kerja untuk merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan, dan memonitor operasi. 

2) Penaksiran risiko (risk assesment) 

 Proses penaksiran risiko harus mempertimbangkan kejadian dan keadaan ekstern 

dan intern yang mungkin timbul dan secara tidak baik mempengaruhi kemampuan 

entitas untuk mencatat, mengolah, mengiktisarkan, dan melaporkan data keuangan 

konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. 

3) Aktivitas pengendalian (control activities) 

 Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-

risiko yang menyangkut dalam mencapai tujuan entitas. 

Aktivitas pengendalian yang relevan terhadap audit mencakup: 

a. Penelaahan kinerja (performance appraisal). 

b. Pengolahan informasi (information processing) 

c. Pengendalian fisik (physical contol) 

d. Pemisahan fungsi (segregation of duties) 

4) Pemprosesan informasi dan komunikasi (information processing and 

communication) 

 Sistem informasi yang relevan terhadap tujuan pelaporan keuangan, meliputi 

sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mencatat, 

mengolah, mengiktisarkan, dan melaporkan transaksi suatu entitas. 

 Komunikasi mencakup memberikan pemahaman peranan individual dan 

tanggung jawab yang berkaitan dengan penegndalian intern atas pelaporan keuangan. 

Komunikasi meliputi sejauh mana personil memahami bagaimana aktivitas mereka 

dalam sistem informasi pelaporan berkaitan dengan pekerjaan dari yang lain. 
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5) Pemantauan (monitoring) 

Monitoring merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian intern 

sepanjang waktu. Monitoring mencakup personil yang tepat untuk menilai desain dan 

operasi pengendalian dengan dasar yang tepat waktu dan mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

 

2.5 Fungsi Auditor Internal dalam Meningkatkan Good Corporate 

Governance 

 Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002;49) bahwa fungsi 

auditor internal dalam peningkatan pelaksanaan corporate governance adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai complience auditor: 
a. Bertanggung jawab kepada direktur utama /Chief Executives 

Officer (CEO) dan mempunyai akses kepada komite audit 
b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan (compliance) terhadap 

kebijakan dan prosedur perusahaan. 
c. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani 

faktor risiko yang baik. 
d. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan 

audit operasional. 
2. Sebagai internal business consultant 

a. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan 
corporate governance. 

b. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali.  
 

Dalam meningkatkan good corporate governance tidak terlepas dari fungsi 

ankuntan perusahaan, baik akuntan manajemen maupun auditor internal. Adapun 

auditor internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem 

akuntansi disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen 

dijalankan. Auditor internal sebagai salah satu profesi yang menunjang dalam 

meningkatkan pengelolaan perusahaan yang sehat dan dinamis. 

 


