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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan secara umum didirikan tentunya memiliki tujuan untuk 

memperoleh laba. Laba yang diperoleh berasal dari pemanfaatan sumber daya yang ada 

pada perusahaan secara maksimal sehingga laba diharapakan diperoleh juga secara 

maksimal. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan 

perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba tersebut juga menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan. Dengan cara pandang yang demikian maka menuntut 

perusahaan untuk selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk menghadapi 

persaingan usaha dunia terkini. 

Saptatinah (2010) mengungkapkan bahwa pada suatu perusahaan, Auditor 

Internal dapat menilai apakah pengendalian internal dalam sebuah manajemen berjalan 

dengan baik, efektif dan efisien, serta mampu menunjukkan apakah sebuah laporan 

keuangan dapat menjelaskan posisi keuangan serta hasil usaha yang tepat dan akurat. 

Sebuah pengendalian internal diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan 

objektif untuk membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan serta dapat 

meminimalkan sebuah kemungkinan kerugian dalam perusahaan. 
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Audit internal berbeda dengan audit eksternal yang memeriksa dan memberikan 

opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit internal memberikan 

informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara 

efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional 

perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecakupan control serta efisiensi dan 

efektifitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam 

usaha hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko – risiko terkait 

dalam menjalankan usaha (Sawyer’s.2005:7). 

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil umumnya 

memiliki organisasi. Pada perusahaan yang organisasinya masih kecil dengan jumlah 

karyawan yang masih sedikit dan kegiatan operasional yang cenderung masih terbatas, 

pimpinan masih dapat mengawasi jalannya perusahaan secara langsung. Berbeda dengan 

perusahaan besar dimana pemimpin perusahaan sudah tidak bisa mengawasi kegiatan 

operasional secara langsung dikarenakan adanya keterbatasan pengawasan, untuk itu 

diperlukan adanya pengendalian internal yang dapat menjadi alat bantu akibat 

keterbatasan pengawasan tersebut. 

Perkembangan globalisasi dunia bisnis dapat memicu para pelaku bisnis dan 

ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap bertahan di dunia 

bisnis dan semakin meningkatnya operasi dalam perusahaan, manajemen puncak tidak 

memiliki komunikasi yang cukup dengan berbagai operasi yang ada untuk menilai 

keefektifan kinerja sehingga menjadi titik kelemahan dalam perusahaan. 
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Keterbatasan komunikasi antara manajemen puncak dan operasi yang sedang 

berjalan tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya praktik-

praktik yang dapat membahayakan perusahaan seperti praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Hal tersebut akan sulit untuk dideteksi, karna akan diketahui apabila adanya 

kebetulan atau suatu hal yang disengaja. Praktik ini juga akan menjadi ancaman 

berbahaya untuk perusahaan, karna tindakan tersebut memiliki efek terhadap resiko 

kerugian keuangan yang berakibatkan perusahaan itu dapat mengalami kebangkrutan. 

Faktor yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat dalam 

perusahaan yaitu penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) (istilah 

ini digunakan dalam penulisan seterusnya) pada perusahaan. Istilah GCG tersebut 

muncul disaat adanya skandal international, seperti dalam kasus Enron dan WorldCom, 

dengan demikian GCG tersebut bukan merupakan pola baru atau merupakan sebuah 

inovasi, tapi merupakan suatu pertanggungjawaban kepada publik mengenai 

perkembangan yang ada. 

Akmad Syahroza dalam Sumadyo (2013) juga mengungkapkan semakin 

berkembangnya era demokrasi dan birokrasi pada saat ini maka semakin banyak 

tuntutan publik agar tercipta adanya transparansi dan akuntabilitas, agar kepercayaan 

tetap solid maka perlu diciptakan suatu kondisi yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan, kondisi ini disebut GCG. GCG tidak hanya diterapkan pada 

sektor pemerintah saja tetapi juga pada sektor swasta, yang jelas tuntutan untuk 

transparan dan akuntabel diperlukan dalam konsep ini. Penerapan prinsip-prinsip GCG 

tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasinya, yang 



4 
 

ditunjukkan dari adanya peningkatan kinerja, berhasil ditekannya konflik kepentingan 

dan harmonisasi pengambil keputusan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 

31 Juli 2002 yang kemudian dirubah menjadi Per — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan 

Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

“Wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik”, PT. Pos Indonesia selaku 

perusahaan BUMN wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam mengelola 

perusahaan dan berorientasi pada stakeholder.  

PT. Pos masih tersangkut masalah korupsi didalam pengelolaan perusahaannya. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi memecat Budi Setiawan dari 

jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Pos Indonesia. Keputusan ini diambil setelah 

Budi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek bersama PT 

Datindo Infonet Prima untuk mengadaan Portabel Data Terminal (PDT) tahun 2013 

senilai Rp 10,5 miliar. Pada akhir tahun lalu Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dua 

orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT. Pos Indonesia. Salah satu yang ditahan 

adalah Budi Setiawan. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka 

sejak Oktober hingga November 2014; Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Budi 

Setiawan, SVP Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia, Budhi Setyawan (BdS), 

karyawati PT Datindo Infonet Prima, Sukianti Hartanto, pegawai PT. Pos Indonesia, 

Muhajirin dan Direktur PT Datindo Infonet Prima, Effendy Christina. (Merdeka.com 

(Diakses Pada Tanggal 7-5-2015)) 
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Adanya kasus tersebut di atas mungkin terjadi akibat kurangnya peran Audit 

Internal. Menjadi pertanyaan banyak pihak dimanakah auditor internal atau Satuan 

Pengawas Intern ketika penyimpangan dan pelanggaran terjadi atau bagaimana fungsi 

Audit Internal berjalan sehingga kondisi tersebut tidak terdeteksi dengan melakukan tata 

kelola yang baik. Hal yang demikian tentu saja harus dihindari pada masa yang akan 

datang oleh pihak manajemen. 

Baik buruknya BUMN/BUMD di Indonesia memiliki keterkaitan dengan peran 

Audit Internal selaku organ pada BUMN. Dengan berfungsinya audit internal 

mewujudkan tranparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan 

kewajaran yang merupakan prinsip GCG yang semakin baik dalam suatu perusahaan. 

Dengan demikian bahwa keberadaan audit internal sangat penting dalam menciptakan 

GCG.  

Adapun hubungan Audit Internal dengan Good Corporate Governance yang 

dimana salah satu maksud implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG yang  

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yaitu untuk  

memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan 

prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar  

perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional  

serta dengan demikian mendukung kondisi investasi.  

Salah satu elemen yang cukup signifikan dalam proses implementasi GCG 

adalah fungsi pengawasan internal yang baik yang dilakukan oleh auditor internal. 

Dengan demikian eksistensi departemen audit internal itu sendiri merupakan salah satu 
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wujud implementasi dari GCG. Selain itu audit internal berperan sangat strategis dalam 

membantu manajemen dalam upaya mewujudkan GCG ke dalam praktek-praktek bisnis 

manajemen. Definisi pemeriksaan internal menurut Sawyer dkk (2005:10) adalah :  

Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal 

terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan  

apakah: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;  

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi;  

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah 

diikuti;  

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif,semua dilakukan dengan  tujuan 

untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi 

dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.  

Sesuai dengan definisi diatas, pengawasan internal menurut pedoman GCG 

adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian berkenaan dengan:  

1. Kebenaran informasi keuangan 

2. Efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan perusahaan, dan  

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.  

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG, audit internal mempunyai peranan  

yang sangat besar untuk mendorong terwujudnya pengelolaan bisnis perusahaan yang 
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bersih dan transparan. Dari pemahaman tentang fungsi pengawasan intern, dapat  

diketahui bahwa salah satu tugas audit internal yaitu melakukan review terhadap sistem 

yang ada untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan eksternal, 

kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan termasuk prinsip-prinsip yang tertuang 

dalam pedoman Good Corporate Governance. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi Audit Internal terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance pada PT. Pos Indonesia (Persero)”. 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka masalah 

yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan audit internal di PT. Pos Indonesia (Persero). 

2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. 

Pos Indonesia (Persero). 

3. Bagaimana pengaruh audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

sebagai bahan untuk menyusun skripsi, dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat 
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yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Prodi Akuntansi 

S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan audit internal di PT. Pos Indonesia 

(Persero). 

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh audit internal terhadap penerapan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Pos Indonesia 

(Persero). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mengajukan skripsi program studi 

akuntansi pada fakultas ekonomi Universitas Widyatama. Peneliti juga 

mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk 

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang 

audit internal terutama mengenai pengaruh kompetensi audit internal 

terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 
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2. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi PT. 

Pos Indonesia (Persero). Khususnya Audit Internal dan Good Corporate 

Governance, sehingga di masa yang akan datang Good Corporate 

Governance di PT. Pos Indonesi (persero) berjalan dengan efektif dan efisien. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin 

mengkaji di bidang yang sama, sehingga dapat memberikan informasi untuk 

memberikan kemudahan bagi peneliti lain dalam membandingkan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam 

menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada PT Pos Indonesia, Tbk. 

yang beralokasi di Jl. Cilaki No.73 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Januari 2016 sampai dengan 28 Maret 2016. 

 


