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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Audit Internal 

2.1.1  Pengertian Audit  

Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan 

bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang 

dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. 

Menurut Agoes (2012 : 4), pengertian audit adalah sebagai berikut : 

“Auditing 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”. 

Sedangkan menurut Arens et al (2011 : 4), pengertian audit adalah sebagai 

berikut : 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person”. 

Berdasarkan definisi audit yang dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan 

secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 
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tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk kemudian hasilnya diinformasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.1.2  Pengertian Audit Internal 

 Audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian 

dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk membantu 

perusahaan dalam mencpai tujuan. 

 Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) dalam International 

Professional Practice Framework (2009), audit internal adalah sebagai berikut : 

“Internal audit is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operations. 

It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 

systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 

of governance process, risk management, and contorl”. 

Sedangkan menurut Sawyer (2009 : 10) (diterjemahkan), pengertian audit 

adalah sebagai berikut : 

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-

beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (a) informasi keuangan 

dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (b) risiko yang dihadapi 

perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (c) peraturan 

eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah 

diikuti; (d) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (e) sumber 
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daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (f) tujuan 

organisasi telah dicapai secara efektif. Semua itu dilakukan dengan 

tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota 

organisasi dalam menjelaskan tanggungjawabnya secara efektif”. 

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan tersebut, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal dilakukan untuk membantu 

organisasi mencapai tujuan dan dilakukan oleh auditor yang independen dan 

memiliki kompentensi di bidang audit dan keuangan maupun berbagai disiplin  

ilmu. 

2.1.2.1 Efektivitas Audit Internal 

Ada berbagai macam pengertian mengenai efektivitas yang mempunyai arti 

sama meski pengungkapannya berbeda. Pengertian efektivitas menurut Arens et al 

(2011:496) adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas efficiency 

refers to the resources user to active these objective.” 

Yang apabila diterjemahkan yaitu: 

 “efektivitas mengacu pada pemenuhan tujuan, sedangkan efisiensi 

mengacu pada pengguna sumber daya untuk tercapainya tujuan tersebut.” 

 Maka berdasarkan penyataan di atas efektivitas audit internal adalah 

pemenuhan tujuan yang dilakukan audit internal dimana tercapainya semua tujuan 

dari indikator-indikator efektivitas audit internal yang ada. 
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2.1.3 Pengertian Auditor Internal 

 Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu 

perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. 

 Mulyadi (2011:28) mendefinisikan auditor internal adalah sebagai berikut: 

 “Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang 

tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan  

efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian perusahaan”. 

 Sedangskan definisi auditor internal menurut Gondodiyoto (2007:92) 

adalah sebagai berikut : 

“Auditor Internal merancang dan mengevaluasi prosedur-prosedur 

keuangan atau operasional, menelaah catatan-catatan keuangan atau 

prosedur operasi, menilai sistem pengendalian internal, 

mendokumentasikan hasil temuan auditnya, memberikan saran serta 

melaporkan hasil auditnya kepada pimpinan perusahaan untuk kemudian 

ditindak lanjuti”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa auditor 

internal adalah seseorang yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya 

adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen 

puncak telah dipatuhi dan dari hasil temuan auditnya, memberikan saran serta 

melaporkan hasil auditnya kepada pimpinan perusahaan untuk kemudian ditindak 

lanjuti. 



12 
 

2.1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu pimpinan perusahaan 

(manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan 

analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya 

(Agoes, 2012:222). 

 Ruang lingkup audit internal dalam “International Professional Practices 

Framework” yang dikeluarkan IIA (2011:34) dirumuskan secara singkat bahwa 

lingkup yang ditetapkan harus cukup untuk memenuhi tujuan penugasan. Lingkup 

penugasan harus mencangkup pertimbangan mengenai sistem catatan, personalia, 

dan properti fisik yang revelan, termasuk yang dibawah pengendali pihak ketiga. 

Jika selama penugasan muncul peluang untuk melakukan konsultasi, maka harus 

dicapai kesepahaman tertulis terlebih dahulu mengenai tujuan, ruang lingkup, 

tanggungjawab para pihak, serta harapan-harapan lain hasil penugasan, yang 

kemudian dikomunikasikan sesuai dengan standar. 

 Menurut Arens et al. (2008:123) audit internal meliputi lima kategori atau 

komponen pengendalian yang dirancang dan di implementasikan oleh manajemen 

untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan 

terpenuhi, yakni : 

 1. Lingkungan kendali 

 2. Penilaian risiko 

 3. Aktivitas pengendalian 

 4. Informasi dan komunikasi 

 5. Pengawasan 
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 Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa aktivitas audit internal 

harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, 

pengelolaan risiko, dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan 

sistematis dan disiplin sehingga sasaran hasil pengendalian manajemen seperti 

lingkungan kendali, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, 

komunikasi dan pengawasan akan terpenuhi. 

2.1.5 Standar Profesi Audit Internal 

 Standar Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Audit 

Internal, dan juga dalam buku pemeriksaan intern (Akmal:2007), profesionalisme 

dan peran auditor internal yaitu : 

 1. Independensi dan Objektivitas 

 Aktivitas audit internal harus independen (bebas) dari ikut campur 

pihak lain, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Dilihat dari independensi organisasi, fungsi auditor 

internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi 

tersebut memenuhi tanggungjawabnya. Auditor internal harus 

mendapatkan persetujuan dari Manajer Senior, Pimpinan dan Dewan 

Pengawas Organisasi, sehingga mereka dapat bekerja dalam lingkungan 

yang kooperatif, serta dalam melaksanakan kegiatannya terbebas dari 

segala gangguan. 

 Sedangkan dilihat dari objektivitas, auditor internal harus memiliki 

sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari 

kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). 
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Dimana objektif adalah sikap mental independen yang harus dijaga oleh 

auditor internal dalam melaksanakan penugasan. Objektivitas 

mensyaratkan audit internal tidak mendelegasikan keputusan 

(judgement) mereka mengenai masalah audit kepada pihak lain. 

 2. Keahlian dan Kecermatan Profesional 

 Keahlian profesional merupakan tanggungjawab pimpinan fungsi audit 

internal masing-masing atau perorangan auditor internal. Pimpinan 

fungsi auditor internal harus menjamin bahwa auditor yang ditunjuk 

untuk setiap penugasan secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian 

dan kompetensi lainnya untuk melaksanakan penugasan secara 

memadai. 

  Selain keahlian yang harus dimiliki oleh auditor internal, dalam 

menerapkan kecermatan profesional auditor internal juga perlu 

mempertimbangkan : 

 a.  Ruang lingkup penugasan, 

 b.  Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan, 

c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan 

proses governance, 

d.  Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan, dan 

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

teknik analisis lainnya. 
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3. Ruang Lingkup Pekerjaan Auditor Internal 

Ruang lingkup pekerjaan menurut The Institute of Internal Auditor dalam 

Standards for Professional of Internal Auditing antara lain : 

a. Harus mereview reliabilitas serta integritas informasi keuangan dan 

operasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut. 

b. Harus mereview sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan 

pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, dan kontak 

yang dapat berdampak signifikan terhadap operasi dan laporan serta 

harus menentukan apakah perusahaan mentaatinya. 

c. Harus mereview cara-cara penjagaan aktiva dan sesuai situasi 

menguji keberadaan aktiva tersebut. 

d. Harus menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya. 

e. Harus mereview operasi atau program untuk memastikan apakah 

hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta 

apakah operasi atau program itu dilaksanakan seperti yang 

direncanakan. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Dalam Standards for Professional of Internal Auditing dikatakan bahwa 

kegiatan ataupun pelaksanaan pemeriksaan harus meliputi : 

a. Perencanaan audit 
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Auditor internal bertanggungjawab untuk merencanakan dan 

melaksanakan tugas pemeriksaan yang harus disetujui dan ditinjau 

atau direview oleh pengawas. 

b. Pengujian dan evaluasi informasi 

 Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisis, 

menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian 

informasi adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tujuan 

audit dan lingkup kerjanya. 

2. Informasi yang dikumpulkan harus mencukupi, kompeten, 

relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi 

temuan audit dan rekomendasi. 

3.  Proses audit, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang digunakan, terlebih dahulu diseleksi. 

4. Proses pengumpulan, analisis, penafsira, dan pemikiran 

kebenaran informasi ini diawasi. Hal ini dilakukan agar 

diperoleh kepastian bahwa sikap objektif auditor harus dijaga 

dan sasaran audit dapat dicapai. 

5.  Seluruh kegiatan yang dilakukan pada saat audit internal harus 

ditulis kedalam kertas kerja pemeriksaan. 
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5. Manajemen Bagian Audit Internal 

Pimpinan audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara 

efektif untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut memberi nilai 

tambah bagi organisasi atau perusahaan. Dalam mengelola bagian audit 

internal, pimpinan audit internal harus: 

a. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan 

tanggungjawab untuk bagian audit internal. 

b. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggungjawab bagian audit 

internal. 

c. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai 

pedoman bagi staf auditor. 

d. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan 

sumber daya manusia pada bagian audit internal. 

e. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan audit 

internal. 

f. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu 

untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal. 

Pimpinan audit internal bertanggungjawab mengelola bagian audit internal 

secara tepat, sehingga: 

1) Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggungjawab yang 

disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan. 

2) Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan 

efektif. 
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3) Pelaksanaan pekerjaan audit dilakukan sesuai dengan standar profesi. 

2.1.6 Peran Audit Internal 

Menurut Agung Wijanarko (2006:17) peran audit internal adalah 

memastikan apakah sesuatu itu memang ada atau tidak, menilai atau 

mengevaluasi suatu aktivitas berdasarkan kriteria yang tepat, dan 

merekomendasikan suatu rangkaian tindakan-tindakan kepada pihak manajemen, 

yang dapat dirangkum dalam tiga kata kunci, yaitu : 

1. Memastikan (menentukan,memverifikasi) 

2. Menilai (mengevaluasi,menaksir) 

3. Merekomendasi (memberi saran) 

 Peran audit internal tersebut harus dijalankan dengan posisi yang 

independen dalam organisasi. Pada suatu saat, konsultasi internal akan diterima 

sebagai salah satu dari aktivitas pengawasan internal yang valid. (Hiro Tugiman, 

2002:17) 

 Menurut Lasdini dkk. (2010) peran audit internal bertugas membantu 

Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan : 

 1.   Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan 

 2. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses 

pengendalian risiko 

3. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan 

perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundangundangan 

4.  Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal 
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Peran audit internal menurut Sukrisno Agoes (2013:205) adalah : 

 1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tindaknya dan penerapan dari 

sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, pengendalian 

operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif 

dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 

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

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen. 

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 
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2.2  Good Corporate Governance 

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance (GCG) merupakan paradigma tentang 

pengelolaan perusahaan yang menekankan pada kesejahteraan hubungan antara 

pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, auditor internal, dan auditor 

eksternal agar pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan, dan efisien. 

Konsep Good Corporate Governance (GCG) yang kini muncul adalah sebagai 

jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor 

publik maupun organisasi sektor swasta yang tidak sehat. 

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:36) definisi dari Good 

Corporate Governance adalah sebagai berikut: 

“Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan suatu 

sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan 

komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan”. 

Ardeno Kuniawan (2012:27) mendefinisikan Good Corporate Governance 

sebagai berikut: 

“Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola organisasi 

adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, 

pemegang saham dan stakeholder-stakeholder lain seperti pegawai, 

kreditor dan masyarakat”. 
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Sedangkan pengertian Good Corporate Governance menurut Forum 

Corporate Governance in Indonesian dalam Hery (2010:11) adalah : 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan 

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. 

Penerapan Good Corporate Governance merupakan alternatif penting 

yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan 

antara pihak-pihak yang terkait baik itu BUMN ataupun perusahaan swasta. Good 

Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan 

mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi 

perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat 

diperbaiki dengan segera. 

Dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance, perusahaan 

memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu 

sistem akuntansi, serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Audit 

internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya Good 

Corporate Governance yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen 

utama dalam meningkatkan perusahaan secara efektif dan efisien.  

 

2.2.2 Sejarah Good Corporate Governance 

Sejarah lahirnya GCG menurut I Nyoman Tjager dkk (2003:23-24), 

berawal dari pengelolaan perusahaan yang menuntut pertanggungjawaban kepada 
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pemilik, yang dahulu dikenal dalam agency theory, kemudian dikembangkan 

dalam teori birokrasi weber. Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, GCG sudah 

dipraktikkan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris 

dan Eropa sekitar 200 tahun lalu (1840-an). Pada masa itu, agar perusahaan-

perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang 

maksimal kepada pemegang sahamnya maka perusahaan dikelola seperti halnya 

mengelola sebuah negara. 

Konsep pemisahan antara kepemilikan (ownership) para pemegang saham 

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

sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini 

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

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

tahun 1970. 

Para penganjur teori menyatakan bahwa dewan secara rasional akan 

bertindak bukan saja bagi kepentingan pemegang saham tetapi bertindak bagi para 

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

untuk mencegah potensi penyalah gunaan kekuasaan. 

Dari teori agensi itulah corporate governance muncul diakhir tahun 1980, 

yang kemudian diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa. Umumnya 

perkembangan GSG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara. Di Asia 

krisis ekonomi dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GSG. Kini konsep 

GSG dengan cepat diterima oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas, bahkan 

baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan ditentukan sejauh mana perusahaan 
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tersebut menerapkan Good Corporate Governance. 

 

2.2.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5), setiap 

perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GSG diterapkan pada setiap aspek 

bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip GSG yaitu transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran diperlukan untuk 

mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

a. Transparansi (Transparancy) 

Prinsip Dasar 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidah hanya masalah 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas 
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pada, visi misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi 

keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham 

pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota 

dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan 

dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem 

pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan 

GSG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat 

mempengaruhi kondisi perusahaan. 

3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia, jabatan, dan 

hak-hak pribadi. 

4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip Dasar 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif . Perusahaan 

harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 
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kinerja yang bberkesinambungan. 

 Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas 

dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate 

values), dan strategi perusahaan. 

2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan 

semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, 

tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GSG. 

3) Perusahaan harus memastikan adanya Sistem Pengendalian Internal 

yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 

perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta 

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment 

system). 

5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 

perusahaan dan semua karyawan harus berpegangan pada etika 

bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah 

disepakati. 

c. Responsibilitas (Responsibility) 

Prinsip Dasar 

  Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
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sehingga dapat  terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

anggaran dasar dan peraturan perusahaan. 

2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan 

antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan 

pelaksanaan yang memadai. 

d. Independensi (Independency) 

Prinsip Dasar 

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GSG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tridak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruhi oleh kepentingan 

tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan 

dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan 

keputusan dapat dilakukan secara objektif. 

2) Masing-masing organ perusahaan harus melakukan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
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undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung 

jawab anatara satu dengan yang lain. 

e. Kewajaran (fairness) 

Prinsip Dasar 

  Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan prinsip kewajaran. 

Pedoman Pokok Pelaksanaan 

1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 

pendapat bagi perusahaan serta membuka akses terhadap informasi 

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan 

masing-masing. 

2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang serta dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 

3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, 

dan kondisi fisik. 
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2.2.4 Unsur-unsur Good Corporate Governance 

         Menurut Ardeno Kurniawan (2012:43) unsur-unsur dalam Good Corporate 

Governance (GSG), terdiri atas : 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

2. Dewan Komisaris 

3. Dewan Direksi 

Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur Good Corporate Governance 

tersebut adalah: 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ di dalam organisasi 

yang memfasilitasi pemegang saham untuk mengambil keputusan 

penting berkenaan dengan investasinya di dalam organisasi. 

Keputusan yang diambil di dalam RUPS harus memiliki orientasi 

jangka panjang terhadap organisasi. RUPS tidak dapat mencampuri 

pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi dan dewan komisaris. 

Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab dewan direksi. 

2. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah organ di dalam organisasi yang memiliki 

tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan 

direksi serta memastikan organisasi dengan baik, termasuk 

didalamnya adalah implementasi sistem manajemen risiko serta 

proses-proses pengendalian yang menjadi komponen dari sistem tata 

kelola organisasi yang baik. 
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3. Dewan Direksi 

Dewan Direksi adalah organ di dalam organisasi yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi 

menjalankan tugasnya dan membuat keputusan ssuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. Dengan kata lain, dewan direksi merupakan 

bagian dari manajemen yang akan bertugas mengurus organisasi. Agar 

dewan direksi dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya, maka terdapat 

beberapa syarat yang harus dipatuhi yang meliputi hal-hal berikut ini: 

a.  Komposisi dewan direksi haruslah dibuat sedemikian rupa agar 

memiliki independensi serta dapat memberikan keputusan yang benar, 

tepat waktu, dan efektif. 

b.  Anggota dewan direksi haruslah memiliki profesionalitas dalam 

bentuk integritas, pengalaman, dan kapabilitas sehingga 

memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsinya dengan baik. 

c.  Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengelola organisasi agar 

dapat memperoleh laba serta memastikan kelangsungan organisasi. 

 

2.2.5 Manfaat dan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance 

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang 

menerapkan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut : 

1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat 

mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang 

lebih efektif dan efisien,yang pada gilirannya akan turut membantu 
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terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. 

2. Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan 

perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan 

biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor 

dan kreditor domestik maupun internasional.  

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau 

menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan 

peraturan. 

4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan 

penggunaan aset perusahaan.  

5. Mengurangi korupsi. 

Menurut Aviliani (2006), tujuan penerapan Good Corporate Governance 

adalah sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan 

prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, 

bertanggung jawab, dan adil. 

2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, 

efisien serat memberdayakan fungsi dan meningkatkan 

kemandirian organ perusahaan. 

3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat dan 

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan 

kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 

4. Meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan se3hingga dapat 
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meningkatkan shareholder values. 

5. Bagi BUMN dapat meningkatkan kontribusi BUMN dalam 

perekonomian nasional dan membantu penerimnaan APBM. 

 

2.3  Peran Audit Internal dengan Good Corporate Governance 

Salah satu maksud implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yaitu untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemenang saham dengan cara 

meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung 

jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara 

nasional maupun internasional serta dengan demikian mendukung kondisi 

investasi. 

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005) keberhasilan penerapan GCG juga 

memiliki persyaratan tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor 

eksternal dan internal. Salah satu faktor internalnya yaitu terdapatnya sistem audit 

yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang 

mungkin akan terjadi. Dan salah satu faktor eksternalnya yaitu terdapatnya contoh 

pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar  pelaksanaan GSG yang 

efektif dan profesional. Salah satu elemen yang cukup signifikan dalam proses 

implementasi GCG adalah fungsi pengawasan internal yang baik yang dilakukan 

oleh auditor internal. Dengan demikian ekstensi departemen audit internal itu 

sendiri merupakan salah satu wujud implementasi dari GCG. Selain itu audit 

internal berperan sangat strategis dalam membantu manajemen dalam upaya 
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mewujudkan GCG ke dalam dalam praktik-praktik bisnis manajemen. Definisi 

pemeriksaan internal menurut Sawyer dkk (2005;10) adalah : 

“Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor 

internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi 

untuk menentukan apakah : 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan 

2. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi. 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa 

diterima telah diikuti. 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan 

dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung 

jawabnya secara efektif” 

Sesuai dengan definisi diatas, pengawasan internal menurut pedoman 

GCG adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian berkenaan 

dengan : 

1. Kebenaran infomasi keuangan 

2. Efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan perusahaan, dan  

3. Kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 
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Dalam kaitannya dengan implementasi GCG, audit internal mempunyai 

peranan yang sangan besar untuk mendorong terwujudnya pengelolaan bisnis 

perusahaan yang bersih dan transparan. Dari pemahaman tentang fungsi 

pengawasan intern, dapat diketahui bahwa salah satu tugas audit internal yaitu 

melakukan review terhadap sistem yang ada untuk mengetahui tingkat 

kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan eksternal, kebijakan dan prosedur 

internal yang ditetapkan termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman 

good corporate governance. 

  

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan etika berusaha (PER-01/MBU/2011). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-

09/MBU/2012 prinsip-prinsip yang harus diperhatikan perusahaan dalam 

menerapkan Good Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, 

accountability, independency dan responsibility. Kelima komponen tersebut 

penting karena secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas kinerja 

perusahaan. 

Menurut Sawyer (2009:10) definisi audit internal adalah sebuah penilaian 

yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan 

control yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (a) 

informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (b) risiko yang 
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dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (c) peraturan 

eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (d) 

kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (e) sumber daya telah digunakan 

secara efisien dan ekonomis; dan (f) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. 

Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisasi dalam menjelaskan tanggungjawabnya secara 

efektif. 

Agoes (2012:222), mengatakan tujuan dari pelaksanaan audit internal 

adalah membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar 

mengenai kegiatan yang diperiksanya. 

Peran audit internal menurut Lasdini dkk (2010), peran audit internal 

dalam penerapan Good Coporate Governance adalah menjaga kekayaan dan 

kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Agar peran 

audit internal optimal dalam proses penerapan Good Corporate Governance, 

maka audit internal dinilai harus menjalankan fungsi internal audit, yaitu mampu 

memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan 

objektif. 

 Sedangkan peran audit internal terhadap penerapan pelaksanaan good 

corporate governance menurut Iman Sjahputra Tunggal dkk. (2002:49), dalam 

rangka pelaksanaan good corporate governance, auditor internal dinilai harus 

melaksanakan fungsinya agar terciptanya good corporate. 
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 Selanjutnya Iman Sjahputra Tunggal dkk. (2002:49), menyatakan dalam 

upaya ini auditor internal harus bertanggungjawab kepada direktur utama dan 

mempunyai akses kepada komite audit, memonitor pelaksanaan kepatuhan 

terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, menelaah kinerja korporat melalui 

mekanisme audit keuangan dan audit operasional, memelihara dan mengamankan 

aktiva perusahaan dan menangani faktor resiko secara baik, dan melaksanakan 

fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan good corporate governance. 

 Menurut Hiro Tugiman (2004:32) peran auditor internal dalam penerapan 

good corporate governance cukup signifikan yaitu dengan memberikan hasil 

analisisnya atau kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan 

kepada direktur utama dan komite audit, khususnya yang bertalian dengan 

kepatuhan dan efisiensi. 

 Selanjutnya Hiro Tugiman (2004:33) menyatakan bahwa evaluasi yang 

harus dilakukan oleh auditor internal dalam proses penerapan good corporate 

governance yaitu evaluasi terhadap informasi material baik finansial maupun non 

finansial (transparansi), evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (kemandirian), evaluasi 

terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan perusahaan (akuntabilitas), evaluasi 

terhadap kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat (pertanggungjawaban), dan evaluasi terhadap 

perlakuan dan kesetaraan hak-hak stakeholder. 

 Masih Hiro Tugiman (2004:33) peran auditor internal dalam penerapan 

good corporate governance di perusahaan akan lebih optimal apabila control 
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environment kondusif di samping komite audit perusahaan efektif, dan auditor 

internalnya sendiri memliki kompetensi yang cukup. 

 Menurut Trimanto S. Wardoyo dkk. (2010) peran auditor internal yang 

independen sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota 

auditor internal tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung 

pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, 

komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki 

hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan 

tersebut. GCG juga menuntut sejauh mana Auditor Internal dapat berperan dengan 

baik untuk mewujudkannya pada sektor publik maupun pada sektor swasta. 

Auditor Internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan 

efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Auditor 

Internal haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan, 

karena Auditor Internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen, 

kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang akan 

melakukan tugasnya di bidang audit. Disamping pengetahuan di bidang audit, 

auditor tentunya diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam 

substansi yang diaudit karena itulah kompetensi anggota internal audit sangat 

diperlukan untuk menjembatani kebutuhan Dewan Komisaris akan peran auditing 

dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala daya serap terhadap 

masalah-masalah yang teknis dalam akuntansi, auditing dan pengendalian 

internal.  
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Auditor Internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi 

jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah 

melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam 

perusahaan yang meliputi: akuntabilitas (accountability), pertanggung-jawaban 

(responsibility), keterbukaan (transparency), kewajaran (fairness) serta 

kemandirian (independency), merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan 

antara kepentingan dari para stakeholder, karyawan perusahaan, suppliers, 

pemerintah, konsumen yang merupakan indikator tercapainya keseimbangan 

kepentingan, sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan 

dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak (Trimanto 

S. Wardoyo dkk:2010) 

Prinsip-prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan 

juga memiliki pengendalian internal yang baik. GCG merupakan alat 

pengendalian  internal yang berperan penting untuk mengurangi masalah yang 

timbul dalam perusahaan, karena GCG bermanfaat untuk perbaikan komunikasi, 

meminimalkan benturan, fokus pada strategi utama, serta peningkatan kepuasan 

pelanggan dan perolehan kepercayaan investor (stakeholders). Pengendalian 

internal memiliki peran yang penting terhadap penerapan GCG, sehingga harus 

difungsikan sebagai penilaian yang independen dalam membantu manajemen 

melaksanakan tanggungjawabnya (Trimanto S. Wardoyo dkk:2010). 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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