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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia mengalami pertumbuhan dalam bidang perekonomian terutama 

yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN dituntut untuk 

tetap bisa bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.                         

BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan dan mempuyai kewajiban untuk menetapkan 

suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan 

aset perusahaan. Disamping itu, BUMN harus dapat mengelola risiko usaha dalam 

setiap pengambilan keputusan atau tindakan, mengingat dalam era globalisai ini 

terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat (BPK, 2013). 

Keadaan tersebut membuat setiap BUMN wajib menerapkan Good 

Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan 

Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002. Sehubungan dengan 

adanya pembaruan hukum di bidang perseroan terbatas dan BUMN, serta 

memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, 

maka untuk lebih meningkatkan penerapan GCG dilakukan penyesuaian menjadi 

Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Adanya 

pertimbangan pada Pasal 12 Ayat (10), sehingga diperbarui kembali menjadi 

Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012. 
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Kaunang (2013: 102) mengemukakan bahwa Corporate Governance yang 

baik adalah gabungan antara kekuatan keuangan dan sumber daya manusia (human 

resources) yang berada dalam satu perusahaan. Keuntungan maksimum perusahaan 

bisa dicapai jika menjalankan best business practice. Konsep ini harus berjalan 

bersamaan secara integral dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Semua proses 

yang berhubungan dengan keputusan bisnis sepenuhnya bergantung kepada 

manajemen yang menjalankan usaha, termasuk di dalamnya gaya kepemimpinan 

manajemen, proses accounting yang wajar tanpa modifikasi, etika lingkungan di 

mana perusahaan berdomisili, serta komunikasi antara pemerintah setempat dan 

pemerintah pusat. Selain komitmen pemegang saham kepada stakeholder, 

kesuksesan pelaksanaan GCG dalam dunia usaha sangat bergantung pada customer 

(pelanggan), employee (karyawan), supplier (pemasok), dan civil society 

(lingkungan sosial). 

Dalam penerapan prinsip GCG, BUMN membentuk audit internal yang 

disebut dengan unit kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk mengamankan 

investasi dan aset perusahaan. SPI merupakan aparat pengawasan intern perusahaan 

yang dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama 

dengan persetujuan dewan komisaris. Di Indonesia keberadaan SPI pada BUMN 

berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 Pasal 45 dan UU 

No.19 Tahun 2003 Pasal 67.  
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Penugasan SPI dilaksanakan dengan menerapkan Standar Internasional 

Praktik Profesional Audit Internal, yaitu: (1) 1210 - Auditor Internal harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawabnya; (2) 1220 - Auditor Internal harus menggunakan kecermatan 

dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup 

hati-hati (reasonably prudent) dan kompeten; dan (3) 1230 - Auditor Internal harus 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui 

pengembangan profesional yang berkelanjutan. 

Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah menjawab, bahwa 

keberadaan atau alasan diadakan audit dalam organisasi adalah audit ditujukan 

untuk memperbaiki kinerja. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan 

kinerja unit, maka berarti menunjang ke arah perbaikan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektivitas dan 

kecukupan sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Tanpa fungsi 

audit internal, dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber 

informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi (Tugiman, 2004: 12). 

Keberadaan Komite Audit (KA) juga diperlukan dalam mendukung 

implementasi GCG sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 Pasal 70, bahwa dewan 

komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk KA yang bekerja secara 

kolektif dan berfungsi membantu melaksanakan tugasnya. Keanggotaan komite 

audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, di mana seorang di antaranya 

merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap 

sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak 
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eksternal yang independen, dan salah satu di antaranya harus memiliki kemampuan 

di bidang akuntansi dan/atau keuangan (Samsul, 2006: 72). Komite ini dibentuk 

Dewan Komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan 

para pemegang saham dalam hal memberi laporan keuangan yang akurat, lengkap 

andal dan tepat waktu (Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004).  

Pengamatan data empiris menunjukkan: (1) Good Corporate Governance 

(GCG) Indonesia masih berada pada posisi terbawah sejak tahun 2012 di Asia, 

sedangkan tahun 2010 ada di posisi ke-10. Pada Tahun 2014 Negara Indonesia 

memiliki skor 39% artinya memerlukan perbaikan yang besar dibandingkan                             

Negara Hong Kong dengan skor 65%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 

sebagai berikut:  

Tabel 1.1  

Peringkat Good Corporate Governance di Asia 

 

CG Watch market scores : 2010 to 2014  

(%) 

2010 2012 2014 

Change  

2012 vs 2014 

(ppt) 

1. = Hong Kong 65 66 65 (-1) 

1. = Singapore  67 69 64 (-5) 

3.    Japan 57 55 60 (+5) 

4. = Thailand 55 58 58 - 

4. = Malaysia 52 55 58 (+3) 

6.    Taiwan 55 53 56 (+3) 

7.    India 48 51 54 (+3) 

8.    Korea 45 49 49 - 

9.    China 49 45 45 - 

10. = Philippines 37 41 40 (-1) 

10. = Indonesia 40 37 39 (+2) 
Sumber: Asian Corporate Governance Association, 2014 
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(2) Kondisi BUMD/BUMN yang melaporkan gratifikasi sebanyak 268 laporan, 

lembaga eksekutif 376 laporan, lembaga yudikatif 3 laporan, lembaga independen 

14 laporan, dan lembaga legislatif 5 laporan. Total jumlah keseluruhan pelaporan 

gratifikasi adalah 666 laporan (KPK, 31 Mei 2016); (3) Mahmuddin Yasin selaku 

Wakil Menteri BUMN yang pertama (2012) mengemukakan bahwa dari 141 

BUMN di Indonesia, 118 mencatatkan laba bersih mencapai Rp 123,502 triliun. 

Namun demikian ada 23 BUMN yang masih merugi dengan total kerugian 

mencapai Rp 3,236 triliun (jaringnews.com, 2012). Hal ini membuktikan BUMN 

belum dikelola dengan baik, penting bagi BUMN untuk menerapkan pengendalian 

dan pengawasan; dan (4) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan kelemahan sistem 

pengendalian intern pada BUMN yang bergerak mixed dengan fluktuasi yang cukup 

tinggi di setiap semesternya. Pada semester pertama tahun 2014 terjadi penurunan 

sebesar 83 kasus dari semester sebelumnya, namun semester ke dua tahun 2014 

mengalami kenaikan kembali sebesar 71 kasus dan terjadi juga pada semester 

pertama tahun 2015 sebesar 79 kasus. Semester ke dua tahun 2015 mengalami 

perbaikan yang cukup baik, yaiti mengalami penurunan sebesar 136 kasus.  Kondisi 

ini membuktikan bahwa SPI pada BUMN belum diimplementasikan dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 tentang rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK 

tahun 2013-2015 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2013-2015 

 

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pada BUMN 

2013 2014 2015 

Semester I   

(Kasus) 

 

Semester II 

(Kasus) 

Semester I    

(Kasus) 

Semester II   

(Kasus) 

Semester I 

(Kasus) 

Semester II 

(Kasus) 

234 263 180 251 330  194 

Sumber: www.bpk.go.id 

Penelitian ini menarik untuk diteliti di PT Bio Farma (Persero) didasarkan 

pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:  

1. Terkuaknya kasus vaksin palsu di tahun 2016 oleh kepolisian merupakan hal 

tragis, mengingat praktik pemalsuan itu sudah sangat lama terjadi yaitu sejak 

2003 atau selama 13 tahun. Ini menunjukkan pengawasan oleh pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (POM) terhadap industri farmasi (obat-obatan) secara keseluruhan 

lemah bahkan teledor. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI) Tulus Abadi (m.beritasatu.com, 2016) “Kemenkes dan 

Badan POM harus melakukan investigasi terhadap kemungkinan oknum rumah 

sakit atau instansi kesehatan lainnya yang sengaja membiarkan atau bahkan 

bekerja sama dengan produsen vaksin palsu tersebut”. PT Bio Farma (Persero) 

merupakan satu-satunya produsen vaksin bagi manusia di Indonesia dan 

terbesar di Asia Tenggara yang selama ini telah mendedikasikan dirinya dalam 

rangka memproduksi vaksin dan anti sera berkualitas internasional.  

 

http://www.bpk.go.id/
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Produksi vaksin dan anti sera ini diproduksi untuk turut serta mendukung 

program imunisasi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia 

dengan derajat kesehatan yang baik. Kasus vaksin ini menimbulkan kecurigaan 

terhadap PT Bio Farma (Persero), meskipun sudah ada penjelasan dari Menteri 

Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek (m.okezone.com, 2016) “Vaksin PT Bio 

Farma (Persero) dijamin asli, manfaat dan keamanannya”. 

2. BUMN ini memiliki Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit 

Charter) yang merupakan dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan SPI atau 

para auditor  internal dan memiliki KA.  

3. Menurut M. Rahman Rustan, Corporate Secretary PT Bio Farma (Persero) 

(cnnindonesia.com, 2016) “Produksi vaksin PT Bio Farma (Persero) telah 

mencapai 3,2 miliar dosis per tahun. Produksi vaksin itu kemudian dibagi 60 

persen untuk ekspor dan 40 persen untuk kebutuhan dalam negeri. Tercatat 

hingga saat ini lebih dari 130 negara telah menggunakan produksi vaksin dari 

PT Bio Farma (Persero)”.  

Kondisi tersebut membuktikan bahwa BUMN ini dapat bersaing di dunia 

internasional serta apabila PT Bio Farma (Persero) menunjukkan kinerja dan 

reputasi pengelolaan perusahaan dengan baik dan benar maka akan 

meningkatkan kepercayaan bisnis internasional pada Indonesia.  

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu, faktor yang 

mempengaruhi tingkat penerapan Good Corporate Governance (GCG) diantaranya 

keberadaan dari satuan pengawasan intern atau auditor internal perusahaan dan 

komite audit. Menurut R. Ait Novatiani dan Astri Rahayu (2012) menyatakan 
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bahwa profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas 

GCG. Penelitian selanjutnya oleh Beny Yusman (2013) mengemukakan bahwa 

komite audit berperan terhadap peningkatan GCG, peranan komite audit yang 

memadai membuat pelaksanaan GCG berjalan dengan baik dan efektif. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marcelinus Sangap Nauli 

Radjagukguk, I Wayan Ramantha, dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2014) bahwa 

terdapat pengaruh signifikan dan positif antara peran satuan pengawasan intern dan 

komite audit terhadap tingkat penerapan GCG. Secara parsial komite audit 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan GCG, artinya pelaksanaan 

GCG pada perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan peran komite audit, semakin 

efektif komite audit berperan maka pelaksanaan GCG akan semakin baik. Namun 

secara mandiri satuan pengawasan intern perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pelaksanaan GCG, artinya peran satuan pengawasan intern tidak berhubungan 

langsung dengan penerapan GCG di perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam skripsi dengan judul:  

“Pengaruh Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern dan Komite Audit 

Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Survei Pada PT Bio 

Farma (Persero)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

diidentifikasikan masalah - masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite 

audit terhadap implementasi good corporate governance secara parsial pada 

PT Bio Farma (Persero). 

2. Bagaimana pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite 

audit terhadap implementasi good corporate governance secara simultan 

pada PT Bio Farma (Persero). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah sehingga diperoleh 

informasi mengenai pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan 

komite audit terhadap implementasi good corporate governance pada PT Bio 

Farma (Persero).  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai: 

1. Pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit 

terhadap implementasi good corporate governance secara parsial pada PT 

Bio Farma (Persero). 
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2. Pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit 

terhadap implementasi good corporate governance secara simultan pada PT 

Bio Farma (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap bahwa penelitian 

ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada satuan 

pengawasan intern dan komite audit perusahaan dalam melaksanakan good 

corporate governance. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit 

terhadap implementasi good corporate governance, serta untuk memenuhi 

syarat dalam menempuh ujian akhir pada Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bermanfaat yang dapat dijadikan pedoman atau referensi bagi peneliti 

lainnya dalam melakukan penelitian sejenis. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT Bio 

Farma (Persero) dengan mengambil data primer melalui penyebaran kuesioner dan 

observasi yang berlokasi di Jalan Pasteur No. 28 Bandung, Jawa Barat 40161. 

Adapun waktu untuk melaksanakan penelitian ini, dilakukan pada tanggal                               

9 September 2016 sampai dengan 26 September 2016. 


