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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Audit Internal 

2.1.1 Pengertian Audit  

Pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit. Audit adalah suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan 

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2010: 9). Sedangkan, menurut Agoes 

(2012: 4) definisi audit sebagai berikut: 

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 

telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan 

bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”  

 

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa audit perlu 

diterapkan dalam perusahaan untuk menilai tingkat kesesuaian kegiatan yang 

dilakukan dengan bukti-bukti yang ada. 

Pelaksanaan kegiatan audit tersebut dilakukan oleh auditor. Jenis auditor 

berbeda-beda tergantung jenis audit yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 mengenai perbedaan auditor internal dan auditor eksternal. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal  

 

No. 

 

Auditor Internal 

 

Auditor Eksternal 

 

1.  Employe Companies and governance CPA firms 

2.  
Nation Organization Institute of Internal Auditor 

(IIA) 

American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) 

3.  
Certifying designation Certified Internal Auditor 

(CIA) 

Certified Public Accountant 

(CPA) 

4.  Liciense to practice No Yes 

5.  
Primary 

Responsibility 

To board of directors To third parties 

6.  Scape of audits All activities of organization Primarily financial statements 

Sumber: Agoes (2013: 208) 

 

2.1.2 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan aktivitas pemeriksaan serta konsultasi melalui 

pendekatan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan untuk membantu 

pihak manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 9) definisi audit interal sebagai berikut: 

“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 

pengelolan risiko, pengendalian, dan proses governance”. 

 

Menurut Agoes (2013: 204) definisi audit internal sebagai berikut:  

“Audit internal (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan 

oleh bagian audit internal perusahaan, terhadap laporan keuangan dan 

catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan 

manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan 

pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. 

Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar 

modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. 

Sedangkan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yaitu Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK)”. 
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 Terdapat beberapa perbedaan antara audit internal dengan audit eksternal, 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal 

No. Audit Internal 

 

Audit Eksternal 

 

1.  

Dilakukan oleh auditor internal yang 

merupakan orang dalam perusahaan 

(pegawai perusahaan). 

 

Dilakukan oleh auditor eksternal 

(Kantor Akuntan Publik/ KAP) yang 

merupakan orang luar perusahaan. 

2.  

Pihak luar perusahaan menganggap 

auditor internal tidak independen 

(inappearance). 

 

Auditor eksternal adalah pihak yang 

independen. 

3.  

Tujuan pemeriksaannya adalah untuk 

membantu manajemen (top management, 

middle management, dan lower 

management) dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan memberikan 

analisis, penilaian, saran, dan komentar 

mengenai kegiatan yang diperiksanya. 

 

Tujuan pemeriksaannya adalah 

untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen perusahaan. 

4.  

Laporan auditor internal tidak berisi opini 

mengenai kewajaran laporan keuangan, 

tetapi berupa temuan pemeriksaan (audit 

findings) mengenai penyimpangan dan 

kecurangan yang ditemukan, kelemahan 

pengendalian intern, beserta saran-saran 

perbaikannya. 

 

Laporan auditor eksternal berisi 

opini mengenai kewajaran laporan 

keuangan, selain itu berupa 

management letter, yang berisi 

pemberitahuan kepada manajemen 

mengenai kelemahan-kelemahan 

dalam pengendalian intern beserta 

saran-saran perbaikannya. 

 

5.  

Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman 

pada Internal Auditing Standards yang 

ditentukan oleh Institute of Internal 

Auditors, atau Norma Pemeriksaan 

Internal yang ditetapkan BPKP atau BPK 

dan Norma Pemeriksaan Satuan 

Pengawasan Intern BUMN/BUMD oleh 

SPI. 

Pelaksanaan pemeriksaan 

berpedoman pada Standar 

Profesional Akuntan Publik yang 

ditetapkan Institut Akuntan Publik 

Indonesia. 

6.  

Pemeriksaan intern dilakukan lebih rinci 

dan memakan waktu sepanjang tahun, 

karena auditor internal mempunyai waktu 

yang lebih banyak di perusahaannya. 

Pemeriksaan ekstern dilakukan 

secara sampling, karena waktu yang 

terbatas dan akan menimbulkan 

terlalu tingginya audit fee jika 

pemeriksaan dilakukan secara rinci. 
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7.  

Pimpinan (penanggung jawab) 

pemeriksaan intern tidak harus seorang 

registered accountant. 

Pemeriksaan ekstern dipimpin oleh 

(penanggung jawabnya) adalah 

seorang akuntan publik yang 

terdaftar dan mempunyai nomor 

register (registered public 

accountant). 

 

8.  

Auditor internal mendapatkan gaji dan 

tunjangan sosial lainnya sebagai pegawai 

perusahaan. 

 

Auditor eksternal mendapat audit 

fee atas jasa yang diberikannya. 

9.  

Sebelum menyerahkan laporannya, 

auditor internal tidak perlu meminta 

“Surat Penyerahan Langganan”. 

Sebelum menyerahkan laporannya, 

auditor eksternal terlebih dahulu 

harus meminta “Surat Penyerahan 

Langganan (Client Representation 

Letter)”. 

 

10.  

Auditor internal tertarik pada kesalahan-

kesalahan yang material maupun tidak 

material 

Auditor eksternal hanya tertarik 

pada kesalahan-kesalahan yang 

material, yang bisa mempengaruhi 

kewajaran laporan keuangan. 
Sumber: Agoes (2013: 206-207) 

Menurut Sawyer, et al. (2005: 3) pandangan audit internal modern, sebagai berikut: 

 “Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan 

dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola (governance) 

perusahaan publik maupun privat. Aspek keuangan hanyalah salah satu 

aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit internal. Dulunya audit internal 

pernah dianggap sebagai lawan pihak manajemen, sekarang auditor internal 

moncoba menjalin kerja sama yang produktif dengan klien melalui 

aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan”. 

 
 

2.1.3 Fungsi Audit Internal 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 27) mengemukakan 

bahwa fungsi audit internal adalah sebuah departemen, bagian, divisi, satuan, tim 

konsultan atau pihak lain yang memberikan jasa assurance dan jasa konsultasi, 

yang dirancang utuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. 

Auditor internal memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan cara 
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meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi, mengidentifikasi 

perbaikan operasi, dan atau mengurangi melalui jasa assurance dan jasa konsultan.  

Menurut SA Seksi 322 No.4 mengenai Pertimbangan Auditor Atas Fungsi Audit 

Intern dalam Audit Laporan Keuangan, fungsi audit intern sebagai berikut: 

“Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja 

pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian 

intern, ia harus berusaha memahami fungsi audit internal yang cukup untuk 

mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan 

audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, 

tergantung atas sifat aktivitas audit internal tersebut”. 

 

 

2.1.4 Pengendalian Intern 

Segala sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi dituangkan manajemen 

dalam tujuan organisasi. Untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut akan 

dapat dicapai, manajemen menyiapkan seperangkat rencana dan menetapkan 

pengendalian atas pelaksanaan rencana yang dibuat. Diawal perkembangannya, 

pengendalian intern terdiri dari rencana organisasi dan keseluruhan metode atau 

cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk mengamankan harta 

kekayaan, meneliti keakuratan dan dapat dipercayanya data akuntansi, 

meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

yang telah ditetapkan.  

Pengertian pengendalian intern diperbarui melalui suatu komite yang 

didirikan tahun 1985 dengan suatu misi untuk meningkatkan mutu laporan 

keuangan melalui fokus pada kebijakan perusahaan, standar etika dan pengendalian 

intern yaitu Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission 

(COSO). COSO disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi dan lembaga akuntansi 
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profesi: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), American 

Accounting Association (AAA), Financial Executives Institute (FEI), The Institute 

of Internal Auditors (IIA), dan The Institute of Management Accountants (IMA). 

Konsep pengendalian intern sebagai suatu kerangka terpadu (integrated 

framework). Konsep ini merumuskan pengendalian intern sebagai suatu proses 

yang dipengaruhi oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya (direksi, manajemen, 

dan personal lainnya), yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar 

(reasonable assurance).  

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 27) definisi sistem 

pengendalian intern sebagai berikut: 

“Sistem pengendalian intern merupakan semua tindakan yang dilakukan 

oleh manajemen, direksi, komisaris ataupun pihak lain untuk mengelola 

risiko dan meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran dan tujuan yang 

ditetapkan. Manajemen merencanakan, mengorganisir dan mengarahkan 

pelaksanaan tindakan yang memadai untuk meningkatkan kepastian bahwa 

tujuan akan tercapai”. 

 

Menurut SA Seksi 319 No.6 mengenai Pertimbangan Atas Pengendalian Intern 

dalam Audit Laporan Keuangan, definisi pengendalian intern sebagai berikut: 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi 

operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan perturan yang berlaku”. 

 

Sawyer, et al. (2005: 59) mengemukakan bahwa definisi pengendalian intern 

(kontol) kurang penting dibandingkan tujuan pengendalian intern, yang harus 

diingat oleh auditor internal adalah pengendalian intern hanya akan memadai dan 

berguna jika dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Auditor internal harus 

memahami tujuan sebelum mengevaluasi dengan layak sarana pengendalian intern. 
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Sawyer, et al. (2005: 61-62) mengemukakan bahwa pengendalian intern 

model COSO terdiri atas lima komponen, sebagai berikut: 

1. Lingkungan Kontrol  

Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi 

secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup: etika, 

kompetensi, integritas, dan kepentingan kesejahteraan organisasi.  

2. Penentuan Risiko  

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus 

berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek 

organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko.  

3. Aktivitas Kontrol  

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan 

konsep kontrol internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi  persetujuan, tanggung 

jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, 

karyawan yang kompeten serta jujur, pemeriksaan internal, dan audit internal.  

4. Informasi dan Komunikasi (Communication and Information) 

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen 

tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi 

kontrol intern memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk 

mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. 

5. Pengawasan  

Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang 

diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol. 
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2.2 Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern 

2.2.1 Pengertian Profesionalisme  

Profesionalisme dalam hal ini diartikan sebagai keahlian auditor internal 

atau satuan pengawasan intern untuk mengerjakan kegiatan mengevaluasi dan 

menilai secara bebas mengenai aktivitas yang dilaksanakan perusahaan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.  

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi 

tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku 

di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan 

mematuhi etika profesi yang ditetapkan (Herawaty dan Yulius, 2009).  

Dengan demikian profesi satuan pengawasan intern atau auditor internal 

perusahaan yang profesional, harus memiliki pengetahuan, keterampilan, 

kompetensi, dan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 

2.2.2 Pengukuran Profesionalisme 

Tugiman (1997: 16) mengemukakan bahwa profesionalisme berarti 

menyangkut pada penggunaan teknik-teknik tertentu oleh individu, proses belajar 

dan mempraktikkan selama bertahun-tahun guna mengembangkan teknik tersebut. 

Loyalitas individu guna mencapai kesempurnaan dan berdiri sebagai suatu individu 

diantara sesamanya, sehingga wujud profesionalisme dari peran profesi auditor 
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internal tampak pada standar profesi audit internal. Norma praktik profesionalisme 

audit internal sebagai berikut: 

1. Independensi atau kemandirian unit audit internal 

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa 

oleh objektivitas para pemeriksa internal (auditor internal). Status organisasi 

dari unit audit internal haruslah memberi kebebasan yang bertanggung jawab 

dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan tugas pemeriksaan yang diberikan 

kepada unit audit internal tersebut. 

2. Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama 

para auditor internal 

Audit internal harus dilaksanakan dengan keahlian dan ketelitian profesional. 

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan 

setiap auditor internal. Pimpinan 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. 

3. Lingkup pekerjaan audit internal 

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki 

organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Lingkup 

pekerjaan audit internal meliputi: 
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a. Keandalan informasi 

Auditor internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan 

pelaksanaan pekerjaan dengan cara-cara yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi 

tersebut. 

b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan  

Auditor internal harus memeriksa sistem yang ditetapkan untuk 

memastikan ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Perlindungan terhadap harta 

Auditor internal harus memeriksa kesesuaian sarana yang digunakan untuk 

melindungi harta kekayaan organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

Auditor internal harus menilai ekonomis dan efisiensi sumber daya  yang 

digunakan.  

e. Pencapaian tujuan 

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang 

dicapai maka auditor internal harus memeriksa operasi dan program. 

4. Pelaksanaan tugas audit internal 

Pelaksanaan audit memberikan pedoman tentang struktur audit secara 

keseluruhan, meliputi bidang-bidang: 

a. Perencanaan pemeriksaan 

Setiap audit harus direncanakan terlebih dahulu oleh auditor internal. 
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b. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Untuk mendukung hasil audit, auditor internal harus mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi, dan mendokumentasikan informasi. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan 

Auditor internal harus menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan yang 

diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Auditor internal harus meninjau untuk memastikan bahwa telah dilakukan 

tindakan yang tepat atas temuan audit yang dilaporkan. 

5. Manajemen bagian audit internal 

Agar dapat bekerja secara efektif, fungsi audit internal harus dikelola secara 

tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit 

internal secara tepat, sehingga pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum 

dan tanggung jawab disetujui oleh manajemen senior serta diterima oleh 

dewan, sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif, 

dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar 

profesi. Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal dengan 

tepat, sebagai berikut: 

a. Kebijaksanaan dan prosedur 

Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan 

prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman bagi 

pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal. 
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b. Koordinasi 

Pimpinan audit internal harus mengkoordinasi usaha-usaha atau kegiatan 

audit internal dengan auditor eksternal perusahaan untuk  memastikan 

bahwa seluruh lingkup penugasan sudah memadai dan meminimalkan 

duplikasi pemeriksaan. 

Kriteria yang sering digunakan untuk menilai kualitas profesional suatu 

jabatan (audit internal) menurut Sawyer, et al. (2005: 10-11), Forum Komunikasi 

Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Daerah (FKSPI BUMN/BUMD), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), dan 

Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) sebagai berikut:  

1.  Service to the public (Pelayanan kepada publik) 

Auditor internal memberikan jasa untuk meningkatkan penggunaan sumber 

daya secara efektif dan efisien. Kode etik profesi ini mensyaratkan anggota IIA 

menghindari terlibat dalam kegiatan ilegal. Auditor internal juga melayani 

publik melalui hubungan kerja mereka dengan komite audit, dewan direksi, dan 

badan pengelola lainnya. 

2. Long specialized training (Pelatihan khusus berjangka panjang) 

Auditor yang profesional harus mengikuti pelatihan profesi dalam jangka 

panjang agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan, 

dan selalu up to date terhadap perkembangan audit internal untuk mengiringi 

semakin meningkatnya perekonomian di era globalisasi ini serta untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor internal yang 

kompeten. 
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3. Subscription to a code of ethic (Taat pada kode etik) 

Anggota IIA harus menaati kode etik IIA. Sebagai suatu profesi, ciri utama 

auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap 

kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung 

jawab yang efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang 

tinggi. Kode etik bagi para audior internal memuat standar perilaku sebagai 

pedoman tingkah laku yang dikehendaki dari anggota profesi secara individual. 

Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan 

praktik audit internal. Para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab 

profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. 

4. Membership in an association and attendance at meetings (Menjadi anggota 

asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan) 

The Institute of Internal Auditors (IIA) merupakan sebuah asosiasi profesi 

auditor internal tingkat internasional yang tidak perlu dipertanyakan lagi. IIA 

merupakan wadah bagi para auditor internal yang mengembangkan bidang 

ilmu audit internal agar para anggotanya mampu bertanggung jawab dan 

kompeten dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi standar, pedoman 

praktik audit internal dan etika supaya anggotanya profesional dalam 

bidangnya. Di Indonesia terdapat beberapa organisasi profesi, antara lain: (1) 

IIA Indonesia Chapter; (2) FKSPI BUMN/BUMD; (3) Yayasan Pendidikan 

Internal Audit (YPIA); (4) DS-QIA; (5) Perhimpunan Auditor Internal 

Indonesia (PAII). 



25 
 

5. Publication of journal aimed at upgrading practice (Jurnal publikasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik) 

IIA mempublikasikan jurnal teknis yang bernama Internal Auditor, buku 

teknis, jurnal penelitian, monografi, penyajian secara audiovisual, dan bahan-

bahan instruksional lainnya. Kontribusi pengisian jurnal publikasi adalah 

dengan menyerahkan kepada praktisi, akademisi, serta para ahli lainnya. Di 

Indonesia, majalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) pertama kali terbit pada 

tahun 1988 dan majalah Auditor Internal (YPIA, DS-QIA, IIA-Indonesia 

Chapter, FKSPI BUMN/BUMD, dan PAII) terbit pertama kali tahun 2002. 

6. Examination to test entrants knowledge (Menguji pengetahuan para kandidat 

auditor bersertifikat) 

IIA memulai program sertifikasi di tahun 1974. Kandidat harus lulus pada ujian 

yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dengan subjek yang 

mempunyai range yang luas. Kandidat yang lulus berhak mendapatkan gelar 

Certified Internal Auditor (CIA). Materi ujian sertifikasi audit internal dari IIA 

terbagi atas empat level, yaitu :  

a. Part I, Internal audit process (Proses internal audit)  

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang profesionalisme, standar dan 

kode etik audit internal, dasar auditing, internal auditing, control system, 

teknik audit internal, manajemen audit, dan fraud auditing. 
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b. Part II, Internal auditing skills (Keterampilan audit internal)  

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang pemecahan masalah dan 

evaluasi bukti audit, audit sampling, dokumentasi, teknik pelaporan, 

komunikasi dan psikologi audit, manajemen audit internal, dan matematika.  

c.  Part III, Management control information tecnology (Manajemen kontrol 

dan teknologi)  

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang sistem informasi manajemen, 

audit sistem informasi, akuntansi manajemen, dan manajemen strategi. 

d. Part IV, The audit environment (Lingkungan audit)  

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang akuntansi keuangan, 

kebijakan pemerintah, perpajakan, pasar modal, manajemen pemasaran, 

ekonomi makro dan mikro, serta kebijakan pengawasan pemerintah.  

Di Indonesia, organisasi profesi YPIA dan DS-QIA telah berusaha 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para auditor internal di 

Indonesia dengan mengacu dan menggunakan model dari IIA yang berpusat di 

Florida, Amerika Serikat. 

7. License by the state or certification by a board (Lisensi oleh negara atau 

sertifikasi oleh dewan) 

Profesi auditor internal tidak dibatasi oleh izin. Siapa pun yang dapat 

meyakinkan pemberi kerja mengenai kemampuannya di bidang audit internal 

bisa direkrut dan di beberapa organisasi tidak adanya sertifikasi tidak terlalu 

menjadi masalah. Siapa pun yang bekerja sebagai auditor internal dapat 

menandatangani laporan audit internal dan menyerahkan rekomendasi audit 
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internal. Akan tetapi akhir-akhir ini terdapat sedikit perubahan. Beberapa 

organisasi audit internal mengharuskan semua anggota memiliki sertifikat atau 

bekerja untuk memperoleh sertifikat. Dalam setiap pengawasan, auditor 

internal haruslah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensinya 

yaitu dengan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Menurut Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 10) “Auditor internal harus 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui 

pengembangan profesional yang berkelanjutan” . 

 

2.2.3 Pengertian Satuan Pengawasan Intern 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan 

Usaha Milik Negara mengemukakan bahwa: 

Pasal 67 

(1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat 

pengawas intern perusahaan.  

(2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh 

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.  

Pasal 68 

Atas permintaan tertulis komisaris atau dewan pengawas, direksi memberikan    

keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI. 
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2.3 Komite Audit 

2.3.1 Pengertian Komite Audit 

Peusahaan membutuhkan komite audit untuk beberapa alasan, tetapi yang 

paling utama adalah tanggung jawab kepemilikan yang dimilikinya kepada para 

pemegang saham. Komite audit berfungsi sebagai “pemeriksa dan penyeimbang” 

yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor 

eksternal. Komite ini berinteraksi dengan kedua kelompok ini dengan tujuan untuk 

memastikan integritas data dalam laporan keuangan dan menghindari penipuan atau 

aktivitas ilegal (Hall dan Singleton, 2007: 15-16). 

Menurut Tugiman (1997: 7-8) definisi komite audit sebagai berikut: 

“Komite adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih 

besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-

tugas khusus. Di dalam perusahaan, komite sangat berguna untuk 

menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi 

sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau 

penting dapat segera teratasi”. 

 

Sedangkan Samsul (2006: 72) mengemukakan bahwa komite audit adalah komite 

yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat 

dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan 

atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam 

mengelola perusahaan tercatat. 

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat diketahui bahwa setiap 

perusahaan terutama BUMN membentuk komite audit yang dipilih oleh dewan 

komisaris perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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2.3.2 Perkembangan Keberadaan Komite Audit 

Tugiman (2004: 1-17) mengemukakan bahwa badan usaha di Indonesia 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan terlebih-lebih yang sudah terjun ke 

pasar modal (go public) wajib membentuk komite audit. Berikut ini perkembangan 

peraturan yang mewajibkan keberadaan komite audit pada BUMN di Indonesia:  

1. Tanggal 8 Maret 1999 

Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (M-P.BUMN) 

dengan Surat Keputusan Nomor: Kep-133/M-BUMN/1999 Tentang 

Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara 

lain mengatur: 

Pasal 2 ayat 1 

Komisaris Badan Usaha Milik Negara dapat membentuk Komite Audit. 

2. Tanggal 1 Agustus 2002 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (M-BUMN) dengan Surat Keputusan 

Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan 

Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), antara lain mengatur: 

Pasal 14 

(1) Dengan menyampaikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri 

BUMN Nomor: KEP-103/M-MBU/2002, pada BUMN tersebut dibawah 

ini, Komisaris atau Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit 

yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris atau 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 
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3. Tanggal 19 Juni 2003 

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, antara 

lain mengatur: 

Pasal 70 

(1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit 

yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Tanggal 29 Juli 2003 

Lima organisasi profesi auditor internal Indonesia yang terdiri dari: (1) The 

Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Chapter; (2) Forum Komunikasi 

Satuan Pengawasan Intern (FKSPI BUMN/D); (3) Yayasan Pendidikan 

Internal Audit (YPIA); (4) Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-

QIA); dan (5) Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) mengeluarkan 

“Rekomendasi Mengenai Peran Internal Audit dalam Meningkatkan Corporate 

Governance pada Perusahaan di Indonesia”. Rekomendasi tersebut 

disampaikan oleh Organisasi Profesi Auditor Internal kepada Gubernur Bank 

Indonesia, Menteri BUMN, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. 

Isi rekomendasi yang disampaikan tersebut, antara lain: 

a. Direksi dan Komisaris pada Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar 

diwajibkan melaporkan hasil penilaian atas efektivitas pengendalian 

intern pada organisasinya termasuk kepatuhan terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku, dalam laporan tahunan perusahaan. 
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b. Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar membentuk Komite Audit 

untuk membina dan mendukung auditor Internal dalam melakukan 

penilaian atas proses corporate governance, pengelolaan risiko dan 

pengendalian intern. 

5. Tanggal 22 Desember 2003  

Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan surat 

keputusan Nomor: KEP-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain mengatur: 

Pasal 2 

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit sebagaimana 

diisyaratkan dalam lampiran keputusan ini, selambat-lambatnya pada tanggal 

31 Desember 2004. 

Pasal 3 

Emiten atau perusahaan publik yang telah memiliki Komite Audit wajib 

menyelesaikannya dengan Lampiran Keputusan ini selambat-lambatnya pada 

tanggal 31 Desember 2004. 

 

2.3.3 Tanggung Jawab dan Tugas Komite Audit 

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006: 148) mengutip tanggung jawab 

komite audit dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), yakni 

komite audit pada umumnya mempunyai tanggung jawab pada 3 bidang: 
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1. Laporan Keuangan (Financial Reporting) 

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang 

dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang 

kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka 

panjang. 

2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah 

dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika, serta 

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. 

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control) 

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk        

di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem 

pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh 

auditor internal. 

Untuk mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan 

tugasnya, anggota komite audit hanya terdiri dari anggota dewan komisaris yang 

bukan termasuk manajemen perusahaan (tidak terlihat dalam menjalankan operasi 

perusahaan). Dalam hal untuk kepentingan dewan komisaris, pembentukan komite 

audit berarti suatu penambahan atau peningkatan penugasan dalam arti: 

a. Aktif dalam mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor eksternal maupun auditor internal. 
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b. Aktif dalam mengadakan penelaahan terhadap kebijakan akuntansi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan. 

Tugiman (1995: 12-16) mengemukakan bahwa tugas-tugas komite audit 

difokuskan pada, sebagai berikut: 

1. Terhadap proses pemeriksaan 

Tanggung jawab tertinggi dari komite audit tidak dititikberatkan pada proses 

pemeriksaan di lokasi atau area, akan tetapi lebih sering melakukan penelaahan 

terhadap ruang lingkup dan tidak lanjut dari hasil pemeriksaan auditor 

eksternal. Wewenang dan tanggung jawab komite audit kepada auditor internal 

adalah sebagai referensi kepada auditor eksternal dalam hal: 

a. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal. 

b. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua 

fungsi audit internal. 

c. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau dibawah kewenangan 

dari kepala audit internal ke dalam semua aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan komite audit. 

d. Melakukan penelaahan dan pengujian terhadap perencanaan dan 

mengadakan koordinasi antara auditor eksternal dan auditor internal untuk 

memberikan pelayanan yang efektif. 

2. Terhadap laporan keuangan 

Tanggung jawab komite audit yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan 

mungkin lebih luas dari pada masalah pertanggungjawaban keuangan, karena 

tanggung jawab komite audit mencakup pula: 
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a. Melihat dan mengamati pembuatan laporan tahunan gabungan dan akun-

akun terkait serta memberikan rekomendasi yang diperlukan. 

b. Melakukan penelaahan tengah tahunan dan tahunan terhadap ikhtisar 

keuangan termasuk juga prospektus perusahaan sebelum diserahkan 

kepada dewan komisaris dan sebagai dasar untuk persetujuan. 

c. Mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen tentang dasar atau 

kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan, kebijakan dan aplikasi dalam 

penyiapan akun termasuk kejadian luar biasa yang sekiranya akan menjadi 

pertanyaan di akhir tahun serta menyajikan angka yang sebenarnya ikhtisar 

keuangan disertai dengan semua rincian yang diperlukan secara lengkap. 

d. Melakukan penelaahan terhadap kemungkinan adanya perubahan 

perlakuan akuntansi dimasa yang akan datang. 

e. Melakukan penelaahan terhadap semua perubahan dari perlakuan akuntansi 

serta pengaruhnya terhadap hukum perusahaan dan melaporkannya kepada 

dewan komisaris. 

3. Terhadap masalah keuangan dan pembelanjaan 

Komite audit juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang 

keuangan dan pembelanjaan. Dalam konteks ini tanggung jawab komite audit 

meliputi: 

a. Melakukan penelaahan terhadap posisi keuangan gabungan dengan 

referensi anggaran kas, dividen yang mungkin diterima atau dibayarkan, 

dan laba yang diinginkan. 

b. Tanggap terhadap proposal dari  pejabat berwenang. 
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c. Membuat catatan terhadap proposal khususnya untuk kegiatan 

pembelanjaan diatas jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada 

dewan komisaris yang berhubungan dengan pembelanjaan modal yang 

lebih dari jumlah tertentu jika termasuk dalam anggaran dan pembelanjaan 

modal lebih dari jumlah tertentu jika tidak terdapat dalam anggaran. 

d. Melakukan penelaahan terhadap progres pekerjaan untuk kontrak yang 

nilainya lebih dari jumlah tertentu. 

e. Melakukan penelaahan terhadap dasar disetujuinnya investasi yang tidak 

ada dalam program perusahaan.  

4. Terhadap sistem informasi manajemen 

Komite audit juga melakukan penelaahan terhadap sistem informasi 

manajemen yang meliputi: 

a. Meyakini akan keberadaan dari sistem informasi manajemen yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

b. Bertindak sebagai standing committee dari dewan komisaris apabila dewan 

komisaris memberikan hal-hal yang positif tentang kelayakan laporan 

keuangan dengan objek atau perusahaan. 

5. Terhadap sistem dan pengendalian 

Dalam pelaporan pelaksanaan tugas catatan khusus yang ditekankan oleh 

komite audit digabungkan dalam laporan keuangan dan proses penyusunan 

ikhtisar keuangan dalam bentuk: 

a. Melakukan penelaahan terhadap efektivitas dari pengendalian manajemen 

dan pengendalian intern. 
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b. Melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian intern. 

c. Melakukan penelaahan dan pengujian yang memadai terhadap sistem 

akuntansi dan pengendalian operasi. 

d. Melakukan pengawasan dan koordinasi pada kebijaksanaan pengendalian 

gabungan dalam hubungannya dengan sistem akuntansi. 

e. Tanggap terhadap rekomendasi yang diberikan oleh auditor eksternal 

khususnya yang menyangkut akuntansi, pengendalian intern dan masalah 

lainnya. 

f. Menggunakan auditor internal untuk menguji dan melaporkan setiap 

aktivitas, prosedur atau sistem pada waktu tertentu dan dilain waktu pada 

tahun-tahun berikutnya. 

g. Melakukan monitoring untuk mengetahui tingkat ketaatan dengan 

kebijaksanaan atau peraturan yang telah ditetapkan, anggaran, perintah dan 

prosedur termasuk yang berhubungan dengan perilaku dan sikap pejabat 

atau personil perusahaan. 

Dari catatan di atas jelas bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab 

untuk pembangunan, pembenahan, dan pengembangan dari segi pengendalian 

manajemen pada umumnya termasuk bidang keuangan dan bidang operasi.  

 

 

 

 

 



37 
 

2.4 Implementasi Good Corporate Governance 

2.4.1 Pengertian Implementasi 

Usman (2002: 70) mengemukakan bahwa implementasi bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Kemudian menurut Setiawan (2004: 39) “Implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. 

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam hal ini penerapan terkait dengan prinsip-prinsip good 

coporate governance yang ada pada BUMN. 

 

2.4.2 Pengertian Good Corporate Governance 

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

Tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG), pada Pasal 1 ayat (1) 

yang dimaksud GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan 

dan etika berusaha.  

Menurut Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI) definisi corporate 

governance sebagai berikut: 

 “Corporate governance is assets of rule that define the relationship 

between shareholder, managers, creditors, the government, emplyees and 

other internal and external stakeholders in respect to their right and 

responsibility or the system by which companies are directed and 

controlled”. 
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Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit internal (2004: 27) definisi 

corporate governance sebagai berikut: 

“Corporate governance adalah kombinasi proses dan struktur yang 

digunakan oleh aparat organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha 

dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etika”. 

 

Sedangkan Sholihin (2010: 292) mengutip definisi GCG dari Bank Dunia, yakni 

aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik 

perusahaan, direktur dan manajemen serta perincian dan penjabaran tugas dan 

wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan 

kreditur).   

 

2.4.3 Prinsip dan Tujuan Good Corporate Governance 

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

Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance/GCG), pada Pasal 3 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip GCG  yang 

meliputi: 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan. 

Dalam rangka asas transparansi tersebut perusahaan berkewajiban untuk: 

a. Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat 

diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang 

bekepentingan. 
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b. Mengungkapakan informasi yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran 

usaha, dan strategi perusahaan saja, tapi dapat berupa: (1) kondisi 

keuangan; (2) susunan dan kompensasi pengurus; (3) pemegang saham 

pengendali; (4) kepemilikan saham oleh manajemen; (5) sistem manajemen 

risiko; (6) sistem pengawasan dan pengendalian intern; (7) sistem dan 

pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya; dan (8) kejadian penting 

yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan haruslah memiliki 

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung  jawab, dan perannya dalam 

melaksanakan GCG. Kesesuaian tanggung jawab dengan kemampuan 

karyawan haruslah diikuti pula dengan adanya suatu sistem reward dan 

punishment untuk menilai kinerja pegawai.   

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai 

good corporate citizen. 
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4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi                  

hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus memberikan 

kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukkan dan 

pendapat bagi kepentingan perusahaan, memberikan perlakuan yang setara 

sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikannya. Kesempatan yang 

sama tersebut juga harus diwujudkan dalam rekrutmen karyawan, berkarir dan 

pelaksanaan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik.  

Selain itu Bagian Kedua Pasal 4 Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, 

bertujuan untuk:  

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, 

baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan 

keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan 

BUMN. 

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero atau 

Organ Perum. 
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3. Mendorong agar Organ Persero atau Organ Perum dalam membuat keputusan 

dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

Tujuan utama dari GCG adalah menciptakan sistem pengendalian dan 

keseimbangan (check and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber 

daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan 

(Sholihin, 2010: 292). 

 

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Good Corporate 

Governance 

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam implementasi GCG, maka 

diperlukan faktor yang mendukung. Menurut Daniri (2005: 15) “Keberhasilan 

penerapan good corporate governance juga memiliki persyaratan tersendiri. Ada 

dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan faktor internal”. 

Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut: 

1. Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain: 

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin 

berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. 
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b. Tercapainya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practice) yang 

dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. 

c. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di 

masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul 

partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi 

serta sosialisasi GCG secara sukarela. 

d. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik                  

di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas 

pendidikan dan peluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

perbaikan ligkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor 

perusahaan dalam implementasi GCG. 

2. Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG 

berasal dari dalam perusahaan, antara lain: 

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung 

penerapan GCG dalam mekanisme dan sistem manajemen di perusahaan. 

b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan 

mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. 

c. Adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada 

kaidah-kaidah standar GCG. 

d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan 

untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. 
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e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap 

gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik 

dapat memahami dan mengikuti derap langkah perkembangan dan 

dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

2.5.1 Pengaruh Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern terhadap 

Implementasi Good Corporate Governance 

Zarkasyi (2008: 45) mengemukakan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

sangat besar fungsinya terhadap perusahaan dalam membantu organisasi untuk 

mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan 

proses governance.  

SPI sebagai auditor internal yang bekerja dalam perusahaan dituntut harus 

profesional karena merupakan suatu kredibilitas dan kunci sukses dalam 

menjalankan fungsinya di perusahaan. Dalam standar audit internal butir 1210 

mengenai proficiency dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya.  Menurut Arens, et al. (2006: 78) “Professional 

means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying individual 

responsibilities and beyond the requirements of our society’s laws and 

regulations”. 
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Adanya profesionalisme satuan pengawasan intern yang handal diharapkan 

dalam upaya mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan 

penyimpangan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Saran dan sikap 

korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah kejadian 

penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi 

karyawan yang melakukan tindakan penyimpangan (Asikin, 2006). 

 

2.5.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Implementasi Good Corporate 

Governance 

Dewan komisaris membentuk komite audit, yaitu suatu komite independen 

yang bertugas dan bertanggung jawab pada dewan komisaris. Fungsi utama komite 

audit adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, 

yang antara lain dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap perhitungan 

tahunan dan segala informasi yang akan disajikan kepada para pemegang saham dan   

pihak  lainnya, berbagai sistem pengendalian intern yang dibuat oleh manajemen 

dan dewan direksi, serta terhadap seluruh proses audit dalam perusahaan.     

Dalam melaksanakan implementasi good corporate governance peran 

komite audit penting karena bertugas untuk menangani masalah-masalah yang 

membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-

permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.  
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2.5.3 Pengaruh Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern dan Komite 

Audit terhadap Implementasi Good Corporate Governance 

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMN 

memerlukan partisipasi dari berbagai pihak yang bertindak sebagai pelaksana dan 

pengawas. Unit Audit Internal (UAI) atau dikenal dengan Satuan Pengawasan 

Intern (SPI) dipercaya sebagai auditor internal di BUMN, diyakini sebagai pihak 

yang efektif dalam meningkatkan proses GCG, pengelolaan risiko, dan 

pengendalian manajemen.  

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 

definisi GCG sebagai berikut: 

 “Corporate Governance adalah proses dan struktur yang digunakan oleh 

organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika”. 

 

BUMN wajib menerapkan GCG sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam membantu mewujudkan GCG yang efektif perlu 

ada pengawasan dari dalam perusahaan yaitu auditor internal atau satuan 

pengawasan intern. Selain itu keberadaan komite audit juga perlu untuk 

berhubungan dengan pihak auditor eksternal serta pemegang saham yang 

berkepentingan. Kerja sama ini terutama diperlukan dalam perusahaan yang sudah 

go public.  
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Pada hakikatnya, proses governance berkaitan erat dengan proses 

manajemen risiko. Oleh karena itu, komite audit dan audit internal juga berperan 

aktif dalam melaksanakan manajemen risiko. Komite audit berperan sebagai 

wahana ideal untuk meninjau ulang proses manajemen risiko, karena komite ini 

tidak memiliki tanggung jawab operasional sehari-hari, dan selanjutnya komite 

audit selalu mendiskusikan kebijakan yang berhubungan dengan penaksiran risiko 

dan manajemen risiko secara keseluruhan, serta mendiskusikan exposure-exposure 

risiko dan langkah-langkah untuk memonitor dan mengendalikan exposure risiko 

tersebut dengan dewan direksi. Sedangkan audit internal dapat melaksanakan 

aktivitas evaluasi dan perbaikan sistem manajemen risiko sesuai dengan 

keahliannya dengan cara menerapkan audit berbasis risiko pada setiap aktivitas 

audit yang dilakukannya, sebab risiko dapat secara objektif dikenali, diukur dan 

secara strategis dikelola dengan baik. Sebagai konsekuensinya, keahlian di dalam 

teknik manajemen risiko dan pengetahuan sekitar sistem pengendalian intern 

menjadi suatu sumber kekuatan yang memungkinkan auditor internal berperan 

penting di dalam suatu organisasi (Husaini, 2009: 14).  

Berdasarkan permasalahan, teori-teori yang disajikan, dan kerangka 

pemikiran, maka peneliti mengikhtisarkan penelitian terdahulu yang menjadi acuan 

dari penelitian ini. Berikut ini Tabel 2.3 tentang penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian ini: 
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Tabel 2.3 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul 
Metode 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1. R. Ait 

Novatiani, 

Astri Rahayu 

(2012) 

 

Pengaruh 

Profesionalisme 

Auditor Internal 

Terhadap 

Efektivitas Good 

Corporate 

Governance Pada           

PT Pos Indonesia 

(Persero) Bandung. 

Asosiatif, 

dengan 

pendekatan 

studi kasus. 

X:  

Profesional 

Audit Internal. 

 

Y:     

Efektivitas 

Good Corporate 

Governance. 

 

Profesionalisme auditor 

internal berpengaruh 

positif terhadap 

efektivitas Good 

Corporate Governance. 

 

 

 

 

2. Beny Yusman 

(2013) 

 

Peranan Komite 

Audit Terhadap 

Peningkatan Good 

Corporate 

Governance                 

Studi Kasus pada   

PT  Perkebunan 

Nusantara VIII 

(Persero).  

Deskriptif, 

dengan 

pendekatan 

studi kasus. 

X:  

Komite Audit. 

 

Y: 

Peningkatan 

Good Corporate 

Governance. 

Komite audit berperan 

terhadap peningkatan 

good corporate 

governance, peranan 

komite audit yang 

memadai membuat 

pelaksanaan good 

corporate governance 

berjalan dengan baik 

dan efektif. 

 

 3.  Marcelinus 

Sangap Nauli 

Radjagukguk,    

I Wayan 

Ramantha, dan 

Ni Putu Sri 

Harta Mimba 

(2014) 

 

Pengaruh Peran 

Satuan Pengawasan 

Intern dan Komite 

Audit Terhadap 

Tingkat Penerapan 

Good Corporate 

Governance                 

Studi Kasus Pada 

PT Pengembangan 

Pariwisata Bali 

(Persero)/ BTDC. 

Pendekatan 

studi kasus. 

X1:  

Peran Satuan 

Pengawasan 

Intern (SPI). 

 

X2:  

Peran Komite 

Audit (KA). 

 

Y:  

Tingkat 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance 

(GCG). 

 

1. Terdapat pengaruh 

signifikan dan 

positif antara peran 

SPI dan KA 

terhadap tingkat 

penerapan GCG 

pada BTDC, 

2. SPI secara mandiri 

tidak berpengaruh 

terhadap 

pelaksanaan GCG 

di BTCD, dan 

3. Terdapat pengaruh 

positif peran KA 

terhadap 

pelaksanaan GCG 

di BTCD. 
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4. Megasari 

Pertiwi 

(2015) 

 

Pengaruh 

Profesionalisme 

Satuan Pengawasan 

Intern Terhadap 

Implementasi Good 

Corporate 

Governance                  

Studi Kasus pada 

PT Pos Indonesia 

(Persero) 

Eksplanatori 

dengan 

pendekatan 

studi kasus. 

X:  

Profesionalisme 

Satuan 

Pengawasan 

Intern. 

 

Y: 

Implementasi 

Good Corporate 

Governance. 

Profesionalisme satuan 

pengawasan intern 

berpengaruh positif 

terhadap good 

corporate governance, 

namun pengujian ini 

kurang signifikan 

karena peneliti 

berpendapat masih ada 

kekurangan SPI yang 

cukup besar yaitu 

belum mematuhi 

standar. 

 

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas, penelitian terdahulu, 

serta melalui penjabaran hubungan antar variabel yang merupakan alur pemikiran 

peneliti, kemudian dapat digambarkan dalam skema kerangka pemikiran. Hal ini 

dapat terlihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan:  

1. Garis bersambung    : pengaruh secara parsial 

2. Garis putus-putus     : pengaruh secara simulta 

Profesionalisme Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) 

 

(X1) 

Komite Audit 

 

(X2) 

Implementasi Good 

Corporate 

Governance (GCG) 

 

(Y) 

H1 

H3 

H2 
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2.5.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berarti pernyataan yang belum teruji kebenarannya. Nuryaman 

dan Christina (2015: 55) mengemukakan bahwa hipotesis penelitian merupakan 

pernyataan hubungan antarvariabel penelitian dalam rumusan proposisi yang dapat 

diuji secara empiris. Hipotesis penelitian dirumuskan dari hasil pegembangan 

kerangka teoretis, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran penelitian, 

maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Hipotesis 1: 

Profesionalisme satuan pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap 

implementasi good corporate governance. 

 

Hipotesis 2: 

Komite audit berpengaruh signifikan terhadap implementasi good corporate 

governance. 

 

Hipotesis 3: 

Profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap implementasi good corporate governance. 


