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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

PT. Tirtamas Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

industri minuman. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dan 

merupakan anak perusahaan dari PT. Tri Banyan Tirta. Saat ini PT. Tirtamas 

Lestari masih bisa dibilang perusahaan yang berkembang di karenakan  

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah menyebabkan penjualan 

Perseroan mengalami stagnasi. Penyebab tidak optimalnya realisasi target 

pertumbuhan ekonomi disebabkan karena konsumsi rumah tangga secara 

triwulanan melemah dibawah 5 persen, hal ini sangat berpengaruh pada industri 

air minum dalam kemasan, dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi 

mengakibatkan penjualan menurun dan profit perusahaan juga ikut menurun 

serta bahan baku menjadi naik. Pengaruh persaingan usaha juga sangat 

berperan, dimana ada pemain baru dibisnis amdk. Beberapa kebijakan terkait 

efisiensi sudah dilakukan, dan perseroan terus menerus melakukan upaya untuk 

meningkatkan penjualan. Disaat seperti inilah tata kelola perusahaan menjadi 

sorotan, jika tata kelola perusahaan baik perusahaan bisa mengantisipasi 

masalah seperti ini disamping itu peran audit internal juga sangat penting dalam 

mendorong tata kelola perusahaan agar tata kelola perusahaan menjadi efektif 

dan berjalan dengan semestinya. 

Isu mengenai GCG mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1997 

ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Akibat terjadinya 
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krisis yang berkepanjangan banyak perusahaan terpuruk khususnya perusahaan 

di bidang perdagangan. Banyak yang berpendapat bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya krisis ekonomi adalah lemahnya GCG yang 

diterapkan dalam perusahaan di indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah 

maupun investor mulai memberikan perhatian cukup signifikan dalam praktek 

GCG (Yudokusumo, 2014).  

Corporate Governance diartikan sebagai proses dan struktur yang 

digunakan oleh BUMN maupun BUMS untuk meningkatkan keberhasilan 

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 

lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai etika (Maulidina, 2017) 

Menurut Nugroho (Kusumawati, 2016) Kinerja perusahaan masih 

dirasakan kurang baik, hal tersebut disebabkan karena masih adanya rendahnya 

kualitas SDM dan adanya kelemahan-kelemahan manajemen. Namum seiring 

dengan berkembangannya dunia bisnis dan ekonomi yang semakin pesat, 

tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis pun semakin beragam. Mulai dari 

munculnya perusahaan-perusahaan pesaing serta banyaknya praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat merugikan 

perusahaan Trimanto (2010). 

Menurut Zarkasyi (2008:36), Good Corporate Governance (GCG) pada 

dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubunganantara berbagai pihak yang berkepentingan 
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(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, 

dewan komsaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan. Good 

Corporate Governance dapat dijadikan sebagai salah satu kunci keberhasilan 

perusahaan dalam  tata  kelola  organisasi  dan  pemerintahan yang baik. Jika 

ditinjau menurut konsepnya, Good Corporate Governance mencakup bukan 

hanya pada sektor  pemerintah  namun  juga pada sektor swasta.   Sektor   

pemerintah merupakan  salah satu  pilar kegiatan  ekonomi  di Indonesia. 

Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG 

dibutuhkan peran audit internal yang independent dan peran tersebut sangatlah 

penting. 

Audit internal dapat membantu organisasi mencapai sasaran dan tujuan. 

Audit internal juga berfungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas 

proses pengelolaan risiko, pengendaliaan, dan tata kelola serta berperan dalam 

membantu manajemen dan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dalam menerapkan GCG (Tunggal, 2010:11). Menurut Agoes, 

Sukrisno (2013:203) internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan 

yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan 

keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap 

kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap 

peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, 

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

internal yang independent dapat berperan mengawasi jalanya perusahaan 

dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pratik-praktik 
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dalam penerapan prinsip GCG di dalam perusahaan yaitu transparasi, 

akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, serta kewajaran. Hal ini 

dapat dijadikan sebagai usaha terbentuknya keseimbangan antara pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam kegiatan perusahaan seperti stakeholder, karyawan, 

konsumen, dan pihak-pihak lain (Maulidiya, 2017). 

Praktek Good Corporate Governance diharapkan dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar 

perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 

internasional. 

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor:KEP-496/BL/2008 yang 

mengatur pentingnya pengendalian internal dan adanya Satuan Pengawasan 

Internal (SPI) yang tertuang pada pasal 11 yang berbunyi “Direksi harus 

menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk 

mengamankan investasi dan aset perusahaan”. 

Dalam mewujudkan operasional yang baik, di perlukan pengawasan 

yang dilakukan oleh pihak audit internal dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Program audit internal ini harus berlanjut, artinya harus dilakukan 

secara terus-menerus. Pada dasarnya audit internal meliputi dua pola 

pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pasif melalui pemantauan laporan-laporan 

yang ada dan pemeriksaan aktif melalui penyelenggaraan kegiatan audit 
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ditempat pada bagian-bagian tertentu dari perusahaan tersebut (Maulidina, 

2017). 

Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut 

dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan (Good 

Corporate Governance) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan 

mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini di harapkan 

perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaaat kepada 

para stakeholder. Prinsip – prinsip tersebut meliputi Accountability, 

Responsibility, Independency, Fairness, dan Transparancy. 

Beberapa penelitian telah dilakukan dan ditemukan hassil yang 

beragam. Maulidiya (2017) mengatakan PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) 

Cilegon-Banten belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan yang ada khususnya pada prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. Audit internal PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) 

Cilegon-Banten juga belum secara maksimal berperan dalam menunjang 

penerapan GCG khususnya pada penerapan prinsip responsibilitas atau 

pertanggungjawaban. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Anita (2018) yang 

menunjukan bahwa Bank Tabungan Negara telah menerapkan GCG sesuai 

dengan aturan yang berlaku yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. 

Selanjutnya, audit internal berperan dalam mewujudkan implementasi GCG di 

Bank BTN. Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa hasil penelitian 

diatas dapat disimpulkan bahwa peran audit internal sangatlah membantu 
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perusahaan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan 

serta dapat menunjang penerapan prinsip-prinsip GCG. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip-prinsip GCG dan  

peran audit internal dalam penerapan GCG karena peran audit internal dirasa 

berperan penting dalam penerapan prinsip GCG. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian terdahulu. Bahwa di dalam penelitian terdahulu di temukan prinsip 

GCG khususnya pada penerapan prinsip transparansi masih kurang maksimal. 

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti penerapan GCG dengan mengacu pada 

penelitian terdahulu. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan milik 

daerah dapat mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi di perusahaan 

khususnya peran audit internal yang menunjang prinsip-prinsip GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE serta dapat menjelaskan mengenai peran audit 

interal dalam penerapan GCG agar dapat menjadi refrensi untuk peneliti 

selanjutnya. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti 

ingin mengajukan penelitian tentang “PERAN AUDIT INTERNAL DALAM 

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE”.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditetapkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

Bagaimana peran audit internal dalam prinsip GCG yang diterapkan di  PT. 

Tirtamas Lestari? 

D. Tujuan  

Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini guna menganalisis peran audit internal 

dalam prinsip GCG yang diterapkan di PT. Tirtamas Lestari 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini peneliti membaginya menjadi dua yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai peran audit internal 

dalam penerapan Good Corporate Governance yang mana peran audit 

internal sangat berpengaruh dalam penerapan Good Corporate Governance 

serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk peneliti 

selanjutnya dengan topik yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak perusahaan yang 

menjadi objek penelitian ini diantara lain seperti Direktur perusahaan, 

Manager perusahaan, HRGA, HRD, dan masing-masing kepala divisi 

perusahaan  itu sendiri khususnya dalam kajian tentang peran audit internal 

dan Good Corporate Governance karena informasi mengenai peran audit 
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internal dalam menunjang Good Corporate Governance sangat penting 

bagi pihak-pihak yang terkait. 


