
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Audit Internal

2.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit Internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya

mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua

anggota manjemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabanya dengan

cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang di telaah. Ikatan Auditor Internal

(Institute of internal auditor -IIA) dikutip oleh messier (2005:514),

Mendefenisikan sebagai berikut :

Audit Intern adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan

konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi

organisasi. Audit Intern ini membantu organisasi mencapai tujuanya dengan

melakukan pendekatan sitematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Defenisi ini mengandung pengertian bahwa audit intern merupakan suatu

aktfitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi,

dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan audit intern

dilakukan secara independent dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh

pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang di audit. Hasil



audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan

obyektif tersebut akan diandalkan oleh pengguna informasi.

Kegiatan penilaian ini bersifat independen bukanlah dalam arti absolut

yang berarti bebas dari semua ketergantungan, tetapi mengandung pengertian

bahwa internal auditor bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang

diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian objektif.

Defenisi tersebut juga tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal,

Tetapi juga menyatakan lingkup yang luas dari audit internal modern yang lebih

menekankan pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan resiko,

tata kelola,  dan pengendalian. Dan Mulyadi (2002:29) menyatakan bahwa

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara

maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajamen puncak telah di patuhi,

menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

Dari defenisi tersebut  dapat dilihat beberapa lingkup tugas auditor internal

dalam perusahaan yang bertujuan unutk menilai efesiensi dan efektifitas kegiatan

usaha dan juga pengendalian internal yang telah dijalankan. Selanjutnya Agoes

(2004: 221) Memberikan pendapatnya mengenai audit internal sebagai berikut :

Internal audit (Pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan

oleh bagian internal audit perusahaan, baik 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 dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup,

perbankan, perindustrian, investasi dll. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya

standar akuntansi keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk mengetahui

apakah pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukan gambaran

aktivitas yang sebenarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau unit

benar-benar telah melaksanakan kebijakan rencana dan prosedur yang telah di

tetapkan oleh manajemen puncak.

Perusahaan perkebunan memiliki kedudukan yang penting dalam

perekonomian dan pembangunan maka fungsi audit internal menjadi semakin

penting. Secara umum dapat dikatakan fungsi audit intern bagi manajemen

perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan

ketetntuan-ketentuan yang berlaku.

Di dalam perusahaan, audit intern yang merupakan staf, tidak memiliki

wewenang untuk langsung memberi perintah kepada pegawai, juga tidak

dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang

sifatnya diluar kegiatan pemeriksaan.

2.1.2 Audit Internal yang Efektif

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usaha suatu

perusahaan, adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat di

perlukan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhartikan agar suatu



perusahaan dapat memiliki departemen audit internal yang efektif dalam

membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian dan saran mengenai

kegiatan yang diperiksanya, Sawyers (2005:52).

1. Departemen audit internal harus mempunyai kedudukan independen

dalam organisasi perusahaan,yaitu tidak terlibat dalam kegiatan

operasional yang diperiksanya.

2. Departemen audit internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang

jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung

jawabnya. Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit

manual yang berguna untuk :

a) Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,

b) Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan

perfomance,

c) Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal

telah sesuai dengan requirement kepala audit internal.

3. Departemen audit internal harus memiliki dukungan yang kuat dari top

management. Dukungan yang kuat dari top management tersebut dapat

berupa :

a) Penempatan departemen audit internal dalam posisi yang

independent,

b) Penempatan staf audit dengan gaji yang rationable,

c) Penyediaan waktu yang cukup dari top management untuk membaca,

mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh



departement audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas

terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan.

4. Departement audit internal harus memiliki sumber daya profesional,

berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serat

loyalitas yang tinggi

5. Departement audit internal harus bersifat koperatif dengan akuntan

publik.

6. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai

departement audit internal.

7. Pemeberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan

kecurangan dan memberikan kepada mereka yang berprestasi.

8. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian-pemberian dari

luar.

9. Mengadakan progrpendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan

kemampua pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai

auditor internal.

2.1.3 Standar Profesional Audit Internal

Menurut Hery (2010:73) standar profesional audit internal terbagi atas

empat macam  diantaranya  yaitu :

1. Independensi

2. Kemampuan

3. Lingkup Pekerjaan



4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Adapun penjelasan dari keempat  standar profesional audit internal

tersebut adalah :

1. Indepedensi

a. Mandiri

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang

diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat

melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif. Kemandirian audit

internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang

tidak memihak (netral). Hal ini hanya diperoleh melalui status

organisasi dan sikap objektif dari para audit internal

b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan

Audit internal  haruslah memperoleh dukungan moral secara penuh

dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan

komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas

dari berbagai campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus

bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan.

2. Kemampuan Profesional

a. Pengetahuan dan kemampuan

Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh audit internal. Dalam

setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan

orang-orang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki

pengetahuan  dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti



akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik,

perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan

pemeriksaan secara tetap dan tuntas.

b. Pengawasan

Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan

pengwasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh

para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang

dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil

pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup :

1) Memberikan instruksi kepada para staf audit internal pada awal

pemeriksaan dan menyetujui program pemeriksaan.

2) Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui

dilaksanakan

3) Menentukan apakah kertas kerja telah cukup untuk mendukung

temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil

pemeriksaan

4) Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif,

jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.

5) Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai

c. Kemampuan berkomunikasi

Audit internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk

menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Audit internal

dituntut untuk dapat memahami hubungan antar manusia dan



mengembangkan hubungan yang baik dengan audit. Audit internal juga

harus memiliki kecakapan dalam berkomunnikasi, baik secara lisan

maupun tulisan, sehingga audit internal dapat dengan jelas dan efektif

menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi,

kesimpulan, dan juga dalam memberikan rekomendasi (saran-saran

perbaikan).

d. Pendidikan berkelanjutan

Audit internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui

pendidikan berkelanjutan. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan

keahlianya. Audit internal harus berusaha memperoleh informasi

mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur,

dan teknik-teknik audit.

e. Mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran

Audit internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan

pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan

terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan,

kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefesienan),  dan

konfllik kepentingan.

f.  Merekomendasikan perbaikan

Audit internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang

lemah tersebut untuk menciptakan kesesuaian  dengan berbagai

prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan oleh perusahaan.



2.1.4 Tujuan Audit internal

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal

perusahaan yang andal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan

serta memnuhi peraturan perundang-undangan. Satuan kerja atau fungsi

pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian

tujuan dan kelangsungan usaha:

1. Melakukan evaluasi terhadap perlakasanaan program perusahaan,

2. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses

pengendalian risiko,

3. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan

perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan,

4. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal.

Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf

audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analaisis, penilaian,

rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiaatan yang ditelaah. Untuk

mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiaatan yang

ditelaah. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menelaah  dan menilai kebaikan, memdainya tidaknya penerapan dari

sistem pengendalian internal dan pengendalian operasional lainya, serta

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak

terlalu mahal,



2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-

prosedur yang telah diteteapkan oleh manajemen,

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian,

kecurangan dan penyalahgunaan,

4. Memastikan bahwa pengolahan 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 efesiensi dan efektivitas.

2.1.5 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dapat

organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan

kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan

tanggung jawabmereka degan menyajikan analisis penilaian, rekomendasi dan

komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Untuk mencapai

tujuan tersebut, auditor eksternal melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas strukur pengendalian

internal dan mendorong penggunaan strruktur pengendalian internal

yang efektif dengan biaya minimum.

2. Menentukan seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak

dipatuhi.



3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan

dipertanggungjawabkan.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian

dalam perusahaan.

5. Memberikan rekomendasiperbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan

Audit internal yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang

pemeriksaan keuangan tetapi sudahmeluas kebidang lainya seperti audit

manajemen, audit lingkungan hidup, audit kepatuhan dan sudah mencakup

konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan

operasi suatu organisasi.

Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin

kompleksnya operasional perusahaan, manajaemen tidak mungkin dapat

mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan, karna itu manajemen sangat

terbantu oleh fungsi audit intern untuk menjaga efesiensi dan efektifitasa kegiatan.

Menurut Guy (2002: 410) “Ruang lingkup audit internal meliputi

pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas sistem pengendalian

internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang

dibebankan”. Berikut ini adalah ruang lingkup audit internal yang meliputi tugas-

tugasnya :

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi

serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu.



2. Menelaan sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap

kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat

memiliki pengaruh signifikan terhadap organisasi dan laporan serta

menentukan apakah organisasi telah mematuhinya.

3. Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverikasi

keberadaan aktiva tersebut.

4. Menilai keekonomisan dan efesiensi sumber daya yang dipergunakan.

5. Menelaah informasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya

kosnsisten degan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, serta

apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang

direncanakan.

Ruang lingkup penugasan Fungsi Audit Internal yang terdapat dalam

Standard Profesi Audit Internal yang dikeluarkan Konserium Organisasi Profesi

Audit Internal (2004: 20) yaitu : fungsi audit internal melakukan evaluasi dan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko,

pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan

menyeluruh”.

Maksud dari pernyataan tersebut ialah audit internal membantu organisasi

dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian

intern. Berdasarkan  hasil penilaian risiko tersebut, fungsi audit internal

mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal, yang

mencakup governance, kegiatan operasi, dan sistem informasi organisasi



2.1.6 Kedudukan dan Peran Audit Internal

Hal yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan agar dapat memiliki

departemen audit internal yang efektif adalah departemen audit internal tersebut

memiliki kedudukan audit internal independen dalam organsisasi perusahaan.

Independensi audit internal antara lain tergantung pada:

1. Kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi

perusahaan, maksudnya kepada siapa departemen tersebut bertanggung

jawab,

2. Apakah departemen audit internal melibatkan dalam kegiatan

operasional. Jika ingin independen, departemen audit internal tidak boleh

terlibat dalam kegiaatan operasional perusahaan. Misalnya tidak boleh ikut

serta dalam kegiatan penjualan dan pemasaran, penyusunan sistem

akuntansi, proses pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan

perusahaan.

Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan menentukan

tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan

ataupun status departemen audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai

pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam

menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen

audit internal harus ditegaskan untuk menyelasaikan tanggung jawab audit.

Terdapat tiga alternatif kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan,

yaitu:



1. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Keuangan,

2. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Utama,

3. Departemen audit internal merupakan staf dari Dewan Komisaris

2.1.7 Wewenang dan Tanggung Jawab Departemen Audit

Wewenang dan tanggung jawab departemen audit internal dalam

perusahaan tergantung pada status dan kedudukanya dalam struktur organisasinya.

Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan

akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan

dan karyawan perusahaan yang relavan dengan pokok masalah yang dihadapi.

2.1.8 Laporan Audit Internal

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk

laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal

merupakan suatu proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal

merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil

kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh

mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan.

2.2. Good Corporate Govarnance (GCG)

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan paradigma tentang

pengelolaan perushaan yang menekankan pada kesehjateraan hubungan antara

pemegang saham, Dewan Komisaris, Manajemen Senior, Auditor Internal dan



Audito Eksternal agar pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan dan

efisien, Tugiman (2012:21).

Corporate Governance telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting

di indonesia karna perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh dan

berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan

yang tidak atau belum menerapkan GCG, sehingga akan membantu perusahaan-

perusahaan tersebut menjadi lebih kompetetif secara global.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kaidah,

norma ataupun pedoman korperasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan

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

dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang

penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) adalah :

1. Transparansi, yaitu kerterbukaan dalam melaksanaan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukan

informasi materil dan relavan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi

yang sehat.



3. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif.

4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat.

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

memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

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

menerapakan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut :

1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat

mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih

efektif dan efisien, yang pada giliranya akan turut membantu

terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2. Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan

perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan

biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan

kreditor domestik maupun internasional.

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin

bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.



4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan

penggunaan aset perusahaan.

5. Mengurangi korupsi

Menurut Surat Keputusan Mentri BUMN No.117 Tahun 2002 menyatakan

bahwa tujuan dari penerapan Good Corporate Governance pada BUMN adalah :

1. Memaksimalkan nilai BUMN

2. Mendorong pengelolaan BUMN

3. Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi : nilai moral tinggi,

kepatuhan terhadap perundang-undangan, kesadaran akan tanggung jawab

sosial BUMN terhadap stakehoder dan lingkungan sekitar.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dan perekonomian nasional.

5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

6. Mengsuseskan program prativasi.

2.2.4 Kaitan Audit Internal dengan Good Corporate Governance

Salah satu maksud dari implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG

yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yaitu

untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara

meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung

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

nasional maupun internasional serta dengan demikian mendukung kondisi

investasi.



Salah satu elemen yang cukup signifikan dalam proses implementasi GCG

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

Dengan demikian exsistensi departemen audit internal berperan sangat strategis

dalam membantu manajemen dalam upaya mewujudkan GCG kedalam praktek-

praktek bisnis manajemen.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penlitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

Tabel II.1

No Nama
Peneliti/
Tahun

Judul
Penelitian

Variabel yang
diteliti

Hasil Penelitian

1 Yudie
Rinaldi
(2012)

Pengaruh Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintahan
Terhadap Good
Corporate
Governance

X =  Sistem
Pengendalian
Intern

Y = Good
Corporate
Governance

Bahwa terdapat
pengaruh atas
penerapan sistem
pengendalian internal
pemerintahan terhadap
Good Corporate
Governance, Hal ini
dapat terlihat dari nilai
rs yang dihitung
memakai koefisien
korelasi sebesar 0,728
di interprestasikan
“sangat kuat”
sedangkan koefisen
determinasi
menunjukan bahwa
Good Corporate
Governance, tetap
dipengaruhi oleh
sistem pengendalian
internal sebesar 53%



2 Dhimas
Puguh
Nugroho
(2012)

Pelaksanaan
Audit Internal
Dalam
Mewujudkan
Good Corporate
Governance
Pada Sektor
Publik

X = Audit
Internal

Y = Good
Corporate
Governance

Bahwa adanya
pelaksanaan audit
internal yang sesuai
dengan standar audit
yang berlaku dan
sesuai dengan tahap-
tahap audit internal,
maka akan
meningkatkan prinsip
transparansi  dan
akuntibilitas pada
Good Corporate
Governance. Sehingga
pelaksanaan audit
internal menunjukan
adanya pengaruh yang
signifikan dalam
mewujudkan Good
Corporate
Governance pada
sektor publik

2.4 Pandangan Islam Mengenai Audit

Didalam Al-Qur’an, telah dijelaskan bahwa seseorang auditor harus

bersikap adil dan bijaksana dalam melaksanakan peofesionalnya sebagai auditor

tanpa melihat apa dan siapa yang di audit. Seperti yang dijelaskan dalam Al-

Qur’an sebagai berikut

Qs. Al-Baqarah 42 :

Artnya : “Dan janganlah kamu campur-adukan yang hak dengan yang bathil

dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”



Dan juga terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 135 yang berbunyi :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan menjadi saksib karena Allah biarpun terhadap dirimu

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka

Allah lebih tahu kemashalatan, Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha

mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa setiap apa yang dilakukan akan

dicatat menurut amal perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan setiap

perbuatan yang dilakukanya. Allah menyuruh berbuat adil, karena adil itu lebih

dekat dengan taqwa. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang

dikerjakan hambanya. Sebagai seorang auditor hendaknya selalu bersikap jujur

dan adil serta tegas dalam menjalankan tugasnya sebab begitu banyak yang

mengantungkan kepercayaan  terhadap hasil auditnya.



Auditor adalah profesi yang menjembatani dua kepentingan berbeda antara

pengguna laporan keuangan. Auditor di tuntut untuk melayani klien tetapi

hasilnya untuk kepentingan banyak pihak. Oleh karna itu seorang auditor

hendaknya selalu independen dan tidak memihak terhadap kepentingan siapapun.

Allah menyuruh untuk selalu menegakan kebenaran dan Allah akan menjadi saksi

atas setiap perbuatan yang dilakukan. Seorang auditor yang mempertahankan

independensinya akan bertindak jujur, adil dan tegas dalam mempertimbangkan

fakta-fakta dan terlepas kepentingan pribadi. Karena segala yang ada dilangit dan

di bumi kepunyaan Allah.  Niscaya Allah akan membuat perhitungan tentang

setiap apa yang akan dikerjakan baik itu perbuatan baik maupun buruk.

2.4 Kerangka Pemikiran

GCG adalah suatu sitem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki

tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara

yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut.

Visi SPI seperti yang tertuang dalam internal Audit Charter PT perkebunan

Nusantara V (Persero) Pekanbaru adalah menjadi pilar peningkatan kinerja dan

penerapan GCG. Oleh karna itu, melalui peranan SPI sebagai auditor internal

dalam organisasi perusahaan, maka diharapkan pula GCG dapat dilaksanakan

secara optimal.

Pengendalian internal dalam perusahaan umumnya dilakukan oleh seluruh

aspek sumber daya manusia tanpa terkecuali, namun audit internal yang ada.

Menurut, pengendalian internal dalam perusahaan secara simultan dan parsial



berpengaruh langsung terhadap pelaksanakan GCG. Kondisi penerapan GCG

yang belum optimal pada BUMN di Indonesia secara dominan dipengaruhi juga

oleh kondisi pengendalian internal BUMN yang belum optimal. Hal ini juga

mengindikasikan bahwa, buruknya pengendalian internal juga sebagai dampak

buruknya peranan audit internal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka konseptual

sebagai berikut:

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Peranan Audit Internal
(X)

Dimensi :

Standar Profesional Audit
Internal :

1. Indepedensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan

Pemeriksaan

Menurut : Hery (2010:73)

Penerapan GCG
(Y)

Dimensi :

Prinsip-Prinsip GCG

1. Kewajaran (Fairness)
2. Keterbukaan (Transparency)
3. Akuntabilitas (Accountability)
4. Pertanggung jawaban

(Responsbility)
5. Kemandirian

Menurut :  Valery G (2011:22)



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap  suatu

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

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

adalah peranan audit internal berpengaruh terhadap penerapan GCG pada PT

Perkebunan Nusantara V (persero) Pekanbaru.

2.6 Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah :

Gambar II.2

Model Penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

Peranan Audit Internal
(X)

Penerapan GCG
(Y)


