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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

2.1 Audit Internal

2.1.1 Pengertian Audit Internal

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20), pengertian audit

internal setelah diubah dari yang sebelumnya adalah sebagai berikut :

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi
independen dan objectif, dan dirancang untuk memberikan nilai
tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit
internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannnya, melalui
suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian,
dan proses governance.”

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan di atas, maka dapat

ditarik 5 (lima) komponen kunci menurut Kurt F. Reding (2009:2) sebagai

berikut:

a. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan.

b. Audit internal mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari proses

manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.

c. Assurance dan kegiatan konsultasi dirancang untuk memberikan nilai

tambah dan meningkatkan operasi.

d. Independensi dan objektivitas.

e. Pendekatan yang sistematis dan disiplin (khusus untuk proses

keterlibatan).
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2.1.2 Tujuan Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu fungsi pada perusahaan yang juga

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal memberikan jasa

assurance (memberikan keyakinan) kepada manajemen untuk melaksanakan

perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan dan tujuan audit

internal juga dikemukakan oleh (Hiro Tugiman, 2006:11) yaitu sebagai berikut:

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar
dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit
internal mencakup usaha mengembangkan pengendalian yang efektif
dengan biaya yang wajar”

Tujuan audit internal adalah untuk memberikan pelayanan kepada

organisasi dalam mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan

kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian intern dan pengendalian

operasional memadai atau tidak serta mengembangkan pengendalian yang

efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

2. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur

yang telah ditetapkan manajemen.

3. Memastikan seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan

dan dilindungi dari segala kemungkinan terjadinya segala bentuk

kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan yang dapat merugikan

perusahaan.

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam

organisasi dapat dipercaya.
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5. Menilai suatu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas

yang diberikan oleh manajemen dalam perusahaan.

6. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka efisiensi

dan efektivitas perusahaan

2.1.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Fungsi audit internal terdiri dari:

1. Perencanaan, penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun

perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan

audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi.

2. Komunikasi dan persetujuan. Penanggungjawab fungsi audit internal

harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit, dan kebutuhan

sumber daya kepada pemimpin dan dewan pengawas organisasi untuk

mendapat persetujuan

3. Pengelolaan sumber daya, penanggungjawab fungsi audit internal harus

memastikan bahwa sumber daya fungsi audit internal sesuai, memadai,

dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencaana

yang telah disetujui.

4. Kebijakan dan prosedur. Penanggungjawab fungsi audit internal harus

menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan

kegiatan fungsi audit internal.

5. Koordinasi, penanggungjawab fungsi audit internal harus berkoordinasi

dengan pihak internal dan eksternal yang melakukan pekerjaan audit
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untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah

memadai dan meminimalkan duplikasi.

6. Laporan kepada pemimpin dan dewan pengawas, penanggungjawab

fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala

kepada pemimpin dan dewan pengawas mengenai perbandingan

rencana dan realisasi yang mencakup saran, wewenng, tanggung jawab,

dan kinerja fungsi audit internal.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal yang ada pada perusahaan

sebagai sebuah alat yang dapat membantu manajemen dalam menilai efektifitas

dan efisiensi pengendalian intern yang ada dalam perusahaan.

Menurut Guy (2002: 410) “Ruang lingkup audit internal meliputi
pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian
internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang
dibebankan”. Berikut ini adalah ruang lingkup audit internal:

1. Assurance Services

Laporan dari AICPA Special Committee on Assurance Services dalam

Boynton (2003:450) mendefinisikan assurance services sebagai berikut :

“Assurance services adalah jasa-jasa professional independen yang
meningkatkan mutu informasi, atau konteksnya, bagi pengambil
keputusan.”

Gagasan bahwa orang-orang akan menggunakan assurance service ketika

mereka harus mengambil keputusan bersifat implisit. Karena itu, sasarannya

adalah peningkatan informasi, tanpa harus menerbitkan laporan tentang informasi.

Assurance services membantu orang-rang mengambil keputusan yang lebih baik

dengan meningkatkan informasi yang tersedia bagi mereka. Karena itu assurance

services dapat :
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a. Mengambil informasi dengan menggunakan alat-alat pengukuran

yang ada atau yang disempurnakan.

b. Meningkaatkan reliabilitas informasi dengan mengurangi risiko

informasi yang berkaitan dengan keputusan itu. Ini mungkin

berada dalam lingkup jasa audit seta atestasi dan bersifat

independen dari pengambil keputusan.

c. Meningkatkan relevansi informasi yang digunakan dalam

pengambilan keputusan, sehingga dapat mengarah pada keputusan

yang lebih bak dan meningkatkan hasil organisasi. Aspek

assurance services ini berbeda dengan model jasa atestasi.

2. Consulting

Menurut IPPF dalam Kurt F. Reding et.all (2009:15-2) pengertian jasa

konsultasi adalah sebagai berikut :

“Consulting services – advisory and related client service activities, the
nature and scope of which are agreed with the client, are intended to add
value and improve an organization’s governance, risk management
responsibility.”

Berdasarkan definisi di atas bahwa jasa konsultasi merupakan kegiatan

memberikan layanan penasihat dengan klien yang bertujuan untuk menambah

nilai dan memperbaiki tata kelola organisasi dan tanggung jawab pengelolaan

risiko.
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2.1.4 Tiga Pilar Efektivitas Audit Internal

2.1.4.1 Independensi dan Objektivitas Auditor Internal

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:32)

definisi independensi adalah sebagai berikut :

“Independensi adalah bebas dari situasi yang mengancam objektivitasnya.
Internal auditor harus bebas dari ancaman ini baik sebagai individu, dalam
melaksanakan penugasan maupun secara fungsi dan organisasi.”

Adapun saran penerapan indepedensi auditor internal dipaparkan seperti

dibawah ini :

a. Auditor Internal harus mendapatkan dukungan penuh dari manajer senior,

pimpinan dan dewan pengawas, sehingga mereka dapat bekerja dalam

lingkungan yang kooperatif, serta dalam melaksanakan pekerjaanya

terbebas dari segala gangguan.

b. Pimpinan fungsi audit internal bertanggung jawab kepada seseorang

(individu) dalam organisasi tersebut yang mempunyai kewenangan untuk

meningkatkan independensi audit internal, serta menjamin bahwa dalam

melaksanakan tugasnya mendapatkan kebebasan untuk menentukan

cakupan auditnya, bebas mengkomunikasikan hasil audit serta saran

perbaikan yang diusulkan.

c. Idealnya pimpinan fungsi audit internal melapor kepada pimpinan dan

dewan pengawas organisasi dan secara administratif melapor juga kepada

direktur utama.

d. Pimpinan fungsi audit internal harus dapat berkomunikasi secara langsung

dengan pimpinan dan dewan pengawas. Komunikasi yang regular dengan
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pimpinan dan dewan pengawas organisasi akan meningkatkan saling

pengertian diantara mereka.

e. Komunikasi secara langsung bisa dilakukan apabila pimpinan fungsi audit

internal secara regular diikutsertakan dalam rapat pimpinan dan dewan

pengawas organisasi dalam mengevaluasi tanggung jawab manajemen

tentang masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, pegendalian

intern, laporan keuangan serta pelaksanaan GCG.

f. Independensi akan meningkat apabila pengangkatan dan pemberhentian

pimpinan fungsi audit internal dibicarakan lebih dahulu dan disetujui

bersama oleh dewan direksi.

A. Pengertian Objektivitas

Menurut Kurt F. Reding et.all (2009:5) pengertian objektivitas adalah

sebagai berikut :

“An unbiased mental attitude that allows internal auditors to perform
engagement in such a manner that they have an honest belief in their
work product and that no significant quality compromises are made.
Objectivity requires internal auditors not to subordinate their
judgment on audit matters to that of others.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa objektivitas merupakan sikap mental

seorang auditor internal dalam melakukan tugasnya dengan jujur sehingga

menghasilkan produk yang objektif tanpa kompromi dari pihak manapun.
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B. Standar Indikator Untuk Mengukur Objektivitas

Mallet (1993:48) menetapkan faktor-faktor dalam menilai objektivitas

auditor internal adalah sebagai berikut :

a. Suatu organisasi auditor internal yang bertanggung jawab atas fungsi audit

internal, yang meliputi :

1) Apakah auditor internal melapor kepada pejabat yang memiliki

status memadai untuk menjamin lingkup audit yang luas dan memiliki

pertimbangan dan tindakan memadai atas temuan-temuan dan

rekomendasi auditor internal.

2) Apakah auditor internal memiliki akses langsung dan melaporkan

secara teratur kepada dewan komisaris, komite audit, atau manajer

pemilik.

3) Apakah dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik

melakukan pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan

pemberhentian yang bersangkutan dengan auditor internal.

b. Kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor internal mengenai

bidang yang diaudit, termasuk :

1) Kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan aktivitas dalam bidang

yang diaudit yang keluarganya bekerja pada posisi penting atau posisi

yang sensitive terhadap audit.

2) Kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan audit dibidang yang

sama dengan bidang yang baru saja diselesaikan.
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Dari pernyataan para ahli diatas disimpulkan bahwa objektivitas adalah

kualitas untuk netral dan kemampuan staf auditor internal untuk melawan tekanan

organisasi untuk merubah penilaian profesionalnya. Saat menilai objektivitas

auditor internal, manajemen puncak, komite audit, atau auditor eksternal harus

mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan status organisasi

fungsi audit internal dan juga objektivitas individualnya.

2.1.4.2 Keahlian Auditor Internal

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:59)

yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal dalam menunjang keahliannya

adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Auditor Internal

Setiap auditor internal harus mempunyai beberapa

pengetahuan, keahlian dan kompetensi lainnya, seperti :

1) Keahlian untuk mempraktikan standar profesi auditor internal,

prosedur, dan teknik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Keahlian berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pada

situasi yang dihadapi dan untuk menanganinya tanpa memerlukan

bantuan dan riset teknis yang mendalam.

2) Keahlian di dalam prinsip dan teknik akuntansi diperlukan bagi

para auditor yang bekerja secara ekstensif dengan catatan-catatan

dan laporan keuangan.
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3) Pemahaman prinsip-pronsip manajemen sangat dibutuhkan untuk

megenali dan mengevaluasi materialitas dan signifikansi dari

penyimpangan terhadap praktik bisnis yang sehta. Pemahaman

berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang luas

terhadap situasi yang mungkin dihadapi, untuk mengnali adanya

penyimpangan yang signifikan, dan untuk dapat melakukan riset

yang diperlukan agar mendapatkan solusi yang memadai.

4) Apreasiasi terhadap beberapa subjek fundamental seperti akuntansi,

ekonomi, hukum bisnis, perpajakan, keuangan, metode kuantitatif,

dan teknologi informasi. Apresiasi berarti kemampuan untuk

mengenali adanya masalah atau potensi permasalahan, dan untuk

memilih riset yang diperlukan agar dapat memperoleh solusi yang

memadai.

b. Auditor internal harus mempunyai keterampilan dalam berhubungan

dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Auditor  internal

harus memahami hubungan antar individual dan menjaga hubungan

yang memuaskan dengan klien.

c. Auditor internal harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi

secara lisan dan tertulis sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif

menyampaikan berbagai permasalahan seperti tujuan penugasan,

evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

d. Penanggungjawab fungsi audit internal harus menetapkan kriteria yang

cocok mengenai pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk
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mengisi posisi auditor internal, dengan mempertimbangkan ruang

lingkup pekerjaan dan tingkat tanggungjawabnya. PFAI harus

memperoleh keyakinan yang memadai atas kualifikasi dan keahlian

para calon auditor.

e. Staf auditor internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan dan

keahlian yang diperlukan untuk mempraktikan profesi dalam

organisasinya. Setiap tahun harus dilakukan analisis hasil kombinasi

pengetahuan dan keahlian (skill set) FAI agar dapat mengindentifikasi

peluang-peluang untuk melakukan Pengembangan Profesi secara

Berkelanjutan (PPL), merekrut pegawai, atau outsourching.

f. Pengembangan profesi berkelanjutan (PPL) merupakan hal yang

penting untuk memastikan bahwa staf auditor senantiasa memiliki

keahlian yang memadai.

g. Penanggungjawab fungsi audit internal perlu mendapatkan bantuan

dari tenaga ahli/expert dari luar fungsi audit internal untuk mendukung

atau melengkapi bidang-bidang di mana pada FAI tidak sepenuhnya

memiliki keahlian yang diperlukan.

2.1.4.3 Kecermatan Profesional Auditor Internal

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2011:73)

yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal dalam menunjang kecermatan

professional adalah sebagai berikut :
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a. Kecermatan mengandung arti hati-hati dan kompeten, tidak

dimaksudkan sebagai kesempurnaan (tanpa kesalahan) atau kinerja

yang luar biasa. Kecermatan mengharuskan auditor untuk

melaksanakan pengujian dan verifikasi pada tingkat yang layak, tetapi

tidak mengaharuskan review yang terinci atas semua transaksi. Karena

audtor internal tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa tidak

terdapat ketidakpatuhan atau pelanggaran. Meskipun begitu,

kemungkinan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan yang material

harus dipertimbangkan oleh auditor internal dalam pelaksanaan

penugasan.

b. Kecermatan professional mengharuskan penerapan kecermatan dan

keahlian umumnya diterapkan oleh auditor internal yang pruden dan

kompeten, yang menghadapi situasi yang sama. Oleh karenanya,

kecermatan professional harus sesuai dengan kompleksitas penugasan

yang sedang dilaksanakan. Di dalam pelatihan kecermatan

professional, auditor internal harus waspada atas adanya kemungkinan

kesalahan yang disengaja, kesalahan dan penghilangan, inefisiensi,

pemborosan, inefektivitas, dan konflik kepentingan. Mereka juga harus

waspada terhadap kondisi dan kegiatan yang mungkin mengandung

pelanggaran & ketidakberesan. Sebagai tambahan mereka harus

mengindentifikasi adanya ketidakcukupan pengendalian dan

rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan

kepatuhan dengan prosedur dan praktik-praktik yang diterima.
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2.2. Good Corporate Govarnance

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan paradigma tentang pengelolaan

perusahaan yang menekankan pada kesehjateraan hubungan antara pemegang

saham, Dewan Komisaris, Manajemen Senior, Tugiman (2006:21).

Corporate governance telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting

di  Indonesia karena perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh

dan berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan

perusahaan yang tidak atau belum menerapkan GCG, sehingga akan membantu

perusahaan-perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif secara global.  Forum

for Corporate Governace in Indonesia (FCGI) dalam Tjager dkk (2003:25)

mendefinisikan corporate governance sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,
serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain
suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate
governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders)”.

Menurut Pratolo (2007:8), “GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu
organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal
mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut”.

Kemudian Wahyudi Prakarsa dari Universitas Indonesia dalam Tjager

(2003:27) mendefenisikan corporate governance sebagai berikut:

“Mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara
manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan
kelompok-kelompok kegiatan (stakeholders) yang lain. Hubungan-
hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan
dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk
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menentukan tujuan-tujuan perusahaan serta pemantauan kinerja yang
menghasilkan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari Corporate Governance adalah

sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha

untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada

stakeholder, karyawan, kreditor dan masyarakat. Good Corporate Governance

berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan

masyarakat.

2.2.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Zarkasyi (2008:38) setiap perusahaan harus memastikan bahwa

asas GCG ditetapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Asas

GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggungjawab, Kemandirian dan

Kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan

tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kaidah,

norma ataupun pedoman korperasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan

BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan

dalam PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK

NEGARA NOMOR : PER — 01 /MBU/2011 tentang penerapan praktek Good

Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah:

1. Transparansi, yaitu kerterbukaan dalam melaksanaan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukan

informasi materil dan relavan mengenai perusahaan.
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2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat.

3. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

prinsip-prinsip korperasi yang sehat.

5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Hery (2009:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang

menerapakan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut:

1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat

mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih

efektif dan efisien, yang pada giliranya akan turut membantu

terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2. Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan

perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan
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biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan

kreditor domestik maupun internasional.

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin

bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.

4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan

penggunaan aset perusahaan.

5. Mengurangi korupsi

Manfaat dari penerapan GCG menurut Iman (2002) adalah sebagai

berikut:

a. Perbaikan dalam komunikasi,

b. Minimalisasi potensial benturan,

c. Fokus pada strategi-strategi utama,

d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi,

e. Kesinambungan manfaat (suistanability of benefits),

f. Promosi citra korporat (corporat image),

g. Peningkatan kepuasan pelanggan,

h. Perolehan kepercayaan investor,

i. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
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2.2.4 Organ-Organ Good Corporate Governance

Menurut Zarkasyi (2008:93) unsur-unsur dari Good Corporate

Governance (GCG) yaitu sebagai berikut:

A. Organ Utama Good Corporate Governance:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS yaitu merupakan sarana bagi para pemegang saham

untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan keputusan

dan kebijakan yang akan diambil perusahaan ke depannya, dengan

memperhatikan ketentuan anggaran dasar atau perundang-undangan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organisasi perusahaan bertugas dan

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

memberikan masukan kepada Direksi serta memastikan bahwa

perusahaan telah melaksanakan GCG.

3. Direksi

Direksi sebagai organisasi perusahaan bertugas dan

bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan sesuai

dengan tujuan perusahaan kedepannya.

B. Organ Pendukung Good Corporate Governance:

1. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Pembentukan komite-komite bertujuan untuk meningkatkan

efektifitas dari kegiatan GCG di perusahaan. Komite tersebut adalah

sebagai berikut:
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a. Komite audit

Adapun tugas dari komite audit yaitu membantu Dewan

Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan

secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,

struktur pengendalian intern perusahaan yang baik, pelaksanaan

audit internal yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang

berlaku.

b. Komite Nasional

Komite Nasional bertugas membantu Dewan Komisaris

dalam menetapkan keriteria pemilihan calon anggota Dewan

Komisaris dan Direksi, serta membantu Dewan Komisaris

mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Komite Kebijakan Rasio

Komite Kebijakan Rasio bertugas membantu Dewan

Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun

oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh

perusahaan.

d. Komite Kebijakan Corporate Governance

Komite Kebijakan Corporate Governance yaitu bertugas

membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG

secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai

konsistensi penerapannya.
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2.2.5 Hubungan Audit Internal dengan Good Corporate Governance

Sesuai dengan definisi audit internal untuk memberikan nilai tambah dan

meningkatkan kegiatan operasi organisasi, audit internal membantu organisasi

untuk mencapai tujuannnya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,

pengendalian, dan proses governance.

Dinyatakan pula dalam standar (SPAI, 2004:22) fungsi audit internal harus

menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses

governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai dalam

organisasi.

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan

akuntabilitas.

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian

kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan

mengkomunikasikan informasi diantara, pimpinan, dewan

pengawas, auditor internal dan eksternal, serta manajemen.
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2.2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penlitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama Penelitian Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1
1.

Soetjipta Felix Hendra.
(2013)

Peranan Audit
Intern dalam
Penerapan Good
Corporate
Governance yang
Efektif

X = Audit Internal
 Independensi

Audit Intern
 Kecakapan

Profesional
 Program Audit
 Pelaksanaan

Audit
 Laporan Audit
 Follow Up

(Tindak
Lanjut)

Y = Good
Corporate
Governance
 Transparansi
 Pertanggung

jawaban
 Kewajaran

Hasil
menunjukan
bahwa audit
intern yang
memadai
mempunyai
peranan dalam
melaksanakan
perwujudan
good corporate
governance
yang efektif

2
2

Nurdhiana Tri
Bodroastuti
(2010)

Peran Audit
Internal dalam
Penerapan Good
Corporate
Governance pada
Badan Usaha Milik
Negara Provinsi
Jawa Tengah

X = Audit Internal
 Fungsi Audit

Internal
 Tujuan dan

Ruang Lingkup
Audit Internal

 Kode Etik
Audit Internal

Y = Good
Corporate
Governance
 Transparansi
 Kemandirian
 Akuntabilitas
 Pertanggung

jawaban
 Kewajaran

Hasil
menunjukan
bahwa
pengelolaan
BUMN sektor
perbankan
secara
professional dan
transparan,
memberdayakan
fungsi serta
meningkatkan
kemandirian
organ sehingga
dalam
pengambilan
keputusan dan
menjalankan
tindakan selalu
dilandasi nilai
moral yang
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tinggi dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

2
3.

Patricia Saptapradipta
(2002)

Pengaruh Audit
Internal dan
Pengendalian
Internal terhadap
Pelaksanaan Good
Governance

X1 = Audit
Internal
 Independensi
 Kemampuan

Profesional
 Ruang Lingkup

Audit
 Pelaksanaan

Audit

X2 = Pengendalian
Internal
 Lingkungan

Pengendalian
 Penilaian Risiko
 Aktivitas

Pengendalian
 Informasi dan

Komunikasi
 Pemantauan

Y = Good
Corporate
Governance
 Transparansi
 Kemandirian
 Akuntabilitas
 Pertanggung

jawaban
 Kewajaran

Hasil
menunjukan
bahwa semakin
efektif
pelaksanaan
audit internal
dan semakin
kuat
pengendalian
internal yang
dibangun maka
akan semakin
tinggi pula
pelaksanaan
good
governance.
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2.2.7 Kerangka Pemikiran

Konsep GCG timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu

untuk menghindari konflik antara principal dan agent-nya. Konflik muncul karena

perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak

menimbulkan kerugian pada para pihak agent adalah perantara para pemegang

saham dalam menjalankan   pengelolaan perusahaan,   sementara para

pemegang saham hanya mengawasi kinerja para agent-nya dan memastikan

bahwa para agent bekerja sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan menjunjung

tinggi kepentingan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi

ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada

pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan

dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu

bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi

asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan

beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri

tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam

laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses

pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manajemen.

Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya yang tercermin

dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dalam agency theory, pemilik perusahaan

membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen
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kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk

memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam bentuk laporan

keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut.

Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak independen guna

meminimalisir asymetri informasi memerlukan biaya atau monitoring cost dalam

bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari agency cost (Jensen dan

Meckling, 1976). Biaya pengawasan (monitoring cost) merupakan biaya untuk

mengawasi perilaku agent apakah agent telah bertindak sesuai kepentingan

principal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan

kepada manajer. Selain itu pula munculnya asymetri cost guna untuk

meminimalisir kesenjangan informasi antara principal dan agent (asymetri

informasi), dengan demikian diharapkan semua pihak mendapatkan informasi

yang sebenar-benarnya tanpa ada kecurangan di dalamnya.

Uraian tersebut diatas memberi makna bahwa auditor merupakan pihak

yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham

(principal) dengan pihak manajer (agent) dalam mengelola keuangan perusahaan

(Setiawan, 2006) termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya

untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan.
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Agency Theory
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(Pengelola Perusahaan)
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Theory
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Dari penjelasan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya,

maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenai penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu

masalah yang dihadapi, masih yang akan di uji kebenarannya lebih lanjut melalui

anailisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Hipotesis penelitian ini

adalah audit internal berpengaruh terhadap penerapan GCG pada PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Berdasarkan kerangka

pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Good Corporate Governance.

Ha : Audit Internal berpengaruh terhadap Good Corporate Governance.

Audit Internal Tata Kelola/ Good
Corporate
Governance


