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BAB I
PENDAHULUAN

A. Problematika Peningkatan Kinerja
Setiap organisasi umumnya akan selalu dihadapkan pada
tuntutan untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya
manusia yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya manusia pada
perusahaan tidak terlepas dari faktor karyawan yang diharapkan
dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan
perusahaan. karyawan merupakan aset utama perusahaan dan
mempunyai peran yang strategis di dalam perusahaan yaitu
sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas. Demi
tercapainya tujuan perusahaan, karyawan memerlukan motivasi
yang tinggi untuk dapat bekerja secara optimal. Melihat
pentingnya peranan karyawan dalam

perusahaan, maka

karyawan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius
dari manajemen perusahaan berkaitan dengan penyelesaian
pekerjaannya.

Hal

ini

mengingat

sukses

atau

tidaknya

perusahaan akan tergantung dari kualitas karyawan yang
dimiliki.
PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia
merupakan anak perusahaan PT. Garuda Indonesia, salah satu
perusahaan penerbangan milik pemerintah Republik Indonesia.
GMF Aero Asia didirikan untuk menjadi salah satu aircraft
maintenance solutions provider terbaik di dunia, yang memiliki
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reputasi dalam quality, reliability, on-time delivery and
affordability.
Pada tahun 2002, manajemen Garuda Indonesia
melakukan ‘spin-off’ dan SBU-GMF resmi menjadi anak
perusahaan mandiri dengan nama PT. Garuda Maintenance
Facility Aero Asia dengan Akte Pendirian No. 93 tanggal 26 April
2002 oleh Notaris Arry Soepratno, S.H. dan diberitakan dalam
Tambahan Berita Negara RI No. 78 tanggal 27 September2002.
GMF Aero Asia telah melayani PT. Garuda Indonesia dan
perusahaan penerbangan yang lain selama 50 tahun. GMF juga
mengembangkan kemampuan, pengalaman dan dikenal baik
mempunyai track-record kehandalan yang bagus. GMF juga
selalu melakukan restrukturisasi supaya lebih efisien dalam
meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya.
Bisnis utama GMF Aero Asia adalah penyediaan jasa
perawatan dan perbaikan pesawat terbang yang mencakup
rangka pesawat, mesin, komponen dan jasa pendukung lainnya
secara terintegrasi atau dikenal dengan bisnis Maintenance,
Repair And Overhaul (MRO).
Sebagai

unit

bisnis,

GMF

Aero

Asia

terus

mengembangkan diri dengan meningkatkan fasilitas perawatan
pesawat, infrastruktur, dan kompetensi personil yang mampu
mendukung

on

time

performance

dalam

melaksanakan

perawatan dan perbaikan pesawat terbang dengan ground time
minimum dan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga dapat
bersaing

dalam

penerbangan lainnya.
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memperoleh

kepercayaan

maskapai

Visi GMF Aero Asia adalah menjadi MRO kelas dunia
pilihan customer. Saat ini GMF Aero Asia telah memasuki tahap
kedua dari program Global Challenge setelah melewati tahap
pertama dan mempersiapkan landasan yang kokoh untuk tahap
berikutnya.
Sedangkan misi GMF Aero Asia adalah menyediakan
solusi Maintanance Repair & Overhoul (MRO) yang terintegrasi
dan handal untuk keamanan udara dan menjamin kualitas hidup
manusia.
Kerja keras dan dedikasi yang tinggi menjadikan GMF
Aero Asia terus berkiprah dan memiliki reputasi yang tinggi di
dunia bisnis internasional. Hal ini terus dijaga dengan
menerapkan GCG, menjunjung tinggi nilai etika dan komitmen
yang baik semakin menjadikan perusahaan terdepan dalam segi
kualitas dan terpercaya.
GCG pada GMF AERO ASIA diramu dari nilai-nilai dasar
yang ada dari seluruh karyawan mulai kalangan bawah sampai
kalangan atas. Semangat untuk terus berkarya dan memberikan
yang terbaik buat stakeholder dan bangsa Indonesia secara
keseluruhan menjadikan perusahaan ini unggul dan dinilai sangat
baik di kalangan perusahaan sejenis di dunia terutama di negara
Asia. Peran serta pemimpin yang kompeten dan selalu
memberikan pelayanan terbaik membawa pengaruh yang besar
terhadap prilaku masing-masing karyawan baik di lingkungan
internal maupun di lingkungan eksternal perusahaan.
GMF Aero Asia menyadari pentingya penerapan GCG dan
kebijakan strategis untuk semakin meningkatkan kinerja
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perusahaan secara keseluruhan dan kinerja Audit internal pada
khususnya

sehingga

semakin

menjadi

perusahaan

yang

berdedikasi tinggi, dapat dipercaya serta dapat mengungguli
pangsa pasar yang ada di Asia bahkan dunia.
GMF Aero Asia telah menerapkan nilai Good Corporate
Governance sejak ditetapkan tanggal 23 Juni 2006 yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai yang terkandung di dalam
Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) khususnya yang terkait
dengan Good Corporate Governance yang disusun dengan
mengacu pada Pedoman Good Corporate Governance yang disusun
oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.
Sesuai dengan sambutan dari Direktur Utama GMF Aero
Asia dalam peluncuran Kebijakan Good Corporate Governance:
Perusahaan membutuhkan berbagai perangkat untuk bisa
meningkatkan daya saingnya. Salah satu perangkat yang bernilai
tinggi dari sudut pandang nilai pemegang saham adalah Good
Corporate Governance. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan
Good Corporate Governance secara baik dan berkelanjutan memiliki
nilai lebih bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang
tidak atau belum menjalankan Good Corporate Governance.
Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan akan semakin
beragam bentuknya. Tantangan-tantangan tersebut akan jauh lebih
nyata pada masa-masa mendatang dimana dunia semakin tidak bisa
dibatasi lagi secara terlalu nyata dengan sekat-sekat karena
perkembangan

teknologi informasi

yang semakin

canggih.

Tantangan-tantangan tersebut bervariasi adanya yakni mulai dari
hal-hal yang sederhana sampai dengan yang canggih.
4

Kebijakan ini senantiasa dapat dikembangkan kearah yang
lebih sempurna sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di
dunia bisnis. Namun, prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman
tersebut dapat diterapkan terus secara berkelanjutan sambil
menimba pengalaman dari situasi kehidupan dunia bisnis sehari-hari.
Dalam era-globalisasi seperti sekarang ini dunia bisnis dihadapkan
kepada paradigma baru, yakni paradigma peningkatan nilai tambah
yang optimal bagi segenap stakeholders. Tanpa upaya peningkatan
nilai tambah sulit bagi perusahaan untuk terus mempertahankan daya
saing lebihnya. Daya saing lebih kiranya dapat dimulai apabila
perusahaan-perusahaan cukup berpengalaman dalam menarik
manfaat dari penerapan Good Corporate Governance.
Menurut Laporan tahunan GMF Aero Asia tahun 2011
terkait pencapaian dalam bidang Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance), penilaian yang dilakukan oleh
asesor

eksternal,

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan (BPKP) terhadap GMF Aero Asia menghasilkan
skor 87,41, atau berada dalam kategori Baik. Nilai tahun 2011 ini
lebih tinggi daripada nilai di tahun 2010 sebesar 79,12. Hal ini
menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam meningkatkan
proses GCG di Perusahaan.
Beberapa penyempurnaan di bidang Good Corporate
Governance juga telah dilakukan di tahun 2011, yang meliputi
penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris dari satu orang
menjadi dua orang, pembentukan Komite GCG untuk membantu
Dewan Komisaris mengawasi dan membangun tata kelola yang
baik di Perusahaan, serta sejumlah perbaikan di jajaran Direksi
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dan manajemen GMF Aero Asia seperti pedoman kebijakan,
kontrak manajemen, pakta integritas, dan budaya Perusahaan.
Untuk mengatasi isu-isu yang muncul dalam hal Good
Corporate Governance, komite-komite di bawah Dewan Komisaris
telah mengadakan pertemuan secara rutin sepanjang tahun
2011 bersama unit Corporate Secretary dan unit internal audit di
Perusahaan. Hal ini sangat memperlancar kerja Dewan Komisaris
dalam

menyelesaikan

isu-isu

tersebut

bersama

dengan

pemegang saham dan Direksi GMF Aero Asia.
Penerapan Good Corporate Governance di GMF Aero Asia
sudah menunjukkan indikasi yang semakin baik. Peran semua
stakeholder membuat pelaksanaan Good Corporate Governance
sangat mungkin dilaksanakan. Penilaian dari asesor eksternal,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
terhadap GMF Aero Asia menghasilkan skor 87,41 tahun 2011
yang lebih baik dari tahun 2010 menunjukkan perusahaan ini
sangat serius melaksankan Good Corporate Governance guna
lebih meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Tentunya kondisi ini tidak berenti sampai di sini saja, pihak
menajemen menginginkan agar palaksanaan Good Corporate
Governance terus berkesinambungan dari tahun ke tahun dan
semakin baik lagi. Mempertahankan kondisi seperti ini bukanlah
hal mudah bagi GMF Aero Asia, semua penilaian pelaksanaan
Good Corporate Governance di analisis dalam tiap unit yang
terkait terutama di unit TI dengan lebih cermat dan cerdas.
Untuk itu perlu terus dievaluasi dan dinilai pelaksanaan Good
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Corporate Governance dari tahun ke tahun oleh pihak eksternal
yang independen dan objektif.
Rencana strategis (renstra) yang dimiliki Audit internal &
Control GMF Aero Asia periode 2011 sampai dengan 2015
dengan misinya membuat tata kelola yang bersih untuk
keuntungan perusahaan melalui perlindungan risiko audit &
pengendalian fasilitasi. Sedangkan Misi perusahaan adalah untuk
menyediakan pemeliharaan, perbaikan dan solusi pemeriksaan
yang terintegrasi dan dapat diandalkan untuk keamanan udara
dan kualitas hidup manusia yang terjamin.
Rencana strategis Audit internal & Control GMF Aero Asia
berkesinambungan untuk periode 2011 sampai dengan 2015
mulai dari mapping, change, development, established, dan
sustained. Program tahun 2011 antara lain : internal control
development, audit plan execute, campaign ERM, people
development (50% certified), Review BSC (Balance Score Card).
Program tahun 2012 antara lain : New IA BSC, develop IC,
comprehensive indicator – BSC, implemented ERM framework,
reduce FCAR open, set up WBS policy, people development (75%
+ 3 int’l certificate).
B. Ruang Lingkup
Good Corporate governance (GCG) adalah perangkat
penting bagi stakeholder untuk meningkatkan daya saing dengan
mengatur

semua

kepentingan

yang

berkaitan

dengan

perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk
meningkatkan nilai tambah di mata stakeholder. Penerapan
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Good Corporate Governance yang berkesinambungan ini
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan secara
keseluruhan dimana perusahaan dianggap telah memiliki nilai
tambah yang baik dan daya saing tinggi di mata stakeholder
yang pada akhirnya untuk pencapaian visi misi perusahaan itu
sendiri. Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh
secara signifikan terhadap peningkatan perusahaan pada
umunya pun berpengaruh secara positif terhadap peningkatan
kinerja di masing-masing unit dalam perusahaan tersebut
termasuk Unit Internal Audit & Control pada PT. GMF Aero Asia.
Rencana strategis (renstra) Unit Internal Audit & Control
pada PT. GMF Aero Asia adalah rencana fungsional atau
penjabaran dari rencana generik atau misi perusahaan secara
global, berisikan program-program untuk pencapaian misi Unit
Internal Audit & Control. Peningkatan kinerja perusahaan
dengan penerapan renstra Unit Internal Audit & Control pada
PT. GMF Aero Asia sangat signifikan karena merupakan
penjabaran dari rencana generik perusahaan pun penerapan
renstra Unit Internal Audit & Control berpengaruh secara positif
terhadap peningkatan kinerja pada Unit Internal Audit &
Control PT. GMF Aero Asia.
Kajian ini akan membahas Good Corporate Governance
dan rencana strategis Unit Internal Audit & Control serta kinerja
Unit Internal Audit & Control.
1. Definisi Good Corporate Governance
Good Corporate Governance adalah penjabaran lebih
lanjut dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pedoman
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Kebijakan Perusahaan (PKP) khususnya yang terkait dengan
Good

Corporate

Governance

yang

diterapkan

untuk

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan; menciptakan
daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional.
Sub variabel yang digunakan untuk mengukur penerapan
Good Corporate Governance adalah pengungkapan dan
transparansi

(disclosure

(independent);

&

transperancy);

akuntabilitas

kemandirian

(accountability);

pertanggungjawaban (responsibility); kewajaran (fairness).
Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan
pengungkapan dan transparansi (disclosure & transperancy)
adalah keterbukaan; kemandirian (independent) adalah etika
berusaha dan anti korupsi; akuntabilitas (accountability)
adalah

pengawasan

internal;

pertanggungjawaban

(responsibility) adalah sistem audit; kewajaran (fairness)
adalah pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
2. Definisi Operasional Rencana Strategis Unit Internal Audit &
Control
Rencana Strategis Unit Internal Audit & Control adalah
strategis yang di tetapkan dalam jangka panjang dengan
misinya membuat tata kelola yang bersih untuk keuntungan
perusahaan melalui perlindungan risiko audit & pengendalian
fasilitasi yang merupakan penjabaran dari misi perusahaan.
Strategis

fungsionalnya

mulai

dari

mapping,

change,

development, established, sustained.
Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan
mapping adalah Internal Control Development, Audit Plan
9

Execute, Campaign ERM, People Development (50% certified),
Review BSC. Indikator yang digunakan untuk mengukur
penerapan change adalah New IA BSC, Develop IC,
Comprehensive indicators-balance scorecard, Implemented
ERM Framework, Reduce FCAR Open, Set up WBS Policy,
People Development (75% + 3 Int’l cartificate).
3. Definisi Operasional Kinerja Unit Internal Audit & Control
Kinerja Unit Internal Audit & Control adalah hasil dari
fungsi audit internal yang diukur dari kesesuaian aktivitas
audit internal dengan kode etik, definisi, dan standar profesi
audit internal. Sub variabel yang digunakan untuk mengukur
kinerja audit internal adalah proses audit internal; inovasi dan
pembelajaran; manajemen dan auditee; board/ komite audit.
Indikator yang digunakan untuk mengukur proses audit
internal adalah pemastian kualitas audit berkembang dan
persentase realisasi dengan rencana; manajemen dan auditee
adalah manajemen puas dengan hasil audit dan harapan
manajemen terhadap Unit Internal Audit & Control; board/
komite audit adalah penerapan transparansi, penerapan
kemandirian,

penerapan

akuntabilitas,

penerapan

pertanggungjawaban, penerapan kewajaran, kedudukan Unit
Internal Audit & Control; inovasi dan pembelajaran :
presentase staf yang bersertifikat, due professional care
dengan kualitas audit.

*****
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BAB 2
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Pengertian Good Corporate Governance
Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para
ahli maupun lembaga-lembaga yang sangat concern pada isu ini,
sehingga tidak terdapat satu definisi tunggal yang diterima
(Solomon & Solomon 2004). Hasil survai yang dilakukan Solomon
dkk. (2002) menunjukkan bahwa definisi yang diberikan oleh
Parkinson pada tahun 1994 yang paling banyak diterima
menyatakan bahwa Corporate Governance adalah proses
supervisi dan pengendalian yang dimaksudkan untuk keyakinkan
bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan
kepentingan para pemegang saham (shareholders).
Cadbury Committee pada tahun 1992 mengemukakan
bahwa Corporate Governance diartikan sebagai sistem yang
berfungsi

untuk

mengarahkan

dan

mengendalikan

perusahaan. Sementara Forum of Corporate Governance for
Indonesia-FCGI

(2001)

mengemukakan

bahwa

Corporate

Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan
perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.
11

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa Corporate Governance itu adalah suatu
sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan
transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki
kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan yang mengatur
mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing dari stakeholder
seperti pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor,
pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan
eksternal perusahaan.
Idealnya pihak internal yang terdiri dari direktur, para
pekerja dan manajemen akan menerima gaji dan imbalan lainnya
dalam jumlah yang wajar; sementara para pemegang saham
seharusnya menerima pengembalian (return) atas modal yang
mereka investasikan. Kreditur akan memperoleh pelunasan atas
pinjaman yang mereka berikan beserta bunganya; begitu juga
halnya dengan pelanggan, mereka akan dapat memperoleh
barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan dengan
harga yang wajar dan sebanding dengan uang yang mereka
korbankan saat membeli; pemasok akan menerima pembayaran
atas barang atau jasa yang mereka serahkan kepada perusahaan
dan bahkan masyarakat sekitarnya pun diharapkan akan
memperoleh kontribusi sosial atau bentuk-bentuk manfaat
yang lainnya. Tata hubungan yang selaras dan harmoni seperti
itulah yang ingin diwujudkan oleh Corporate Governance.
Sebenarnya konsep Corporate Governance bukanlah
sesuatu yang baru, karena konsep ini telah ada dan
12

berkembang sejak konsep korporasi mulai diperkenalkan di
Inggris di sekitar pertengahan abad XIX (Solomon dan Solomon,
2004). Teori korporasi pertama yang dikatakan sebagai teori
induk dari berbagai teori mengenai korporasi adalah Equity
Theory. Teori ini kemudian menurunkan berbagai teori lainnya,
antara Entity Theory yang kemudian menurunkan pula Agency
Theory yang menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual
antara pihak pemilik perusahaan (principal) yang mendelegasikan
pengambilan

keputusan

tertentu

guna

meningkatkan

kesejahteraannya dengan pihak manajemen/pengelola (agent)
yang menerima pendelegasian tersebut. Agency Theory inilah
yang kemudian memberikan landasan model teoritis yang sangat
berpengaruh terhadap konsep Good Corporate Governance di
berbagai perusahaan di seluruh dunia. Kemudian konsep ini
menjadi sangat populer dan bahkan dapat dikatakan telah
menjadi isu sentral bagi kalangan pelaku usaha, pemerintah dan
juga pihak-pihak lainnya.
Dalam
mendapat

perkembangan

respon

lebih

selanjutnya,

luas.

Karena

agency
dipandang

theory
lebih

mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran
mengenai Corporate Governance berkembang dengan bertumpu
pada agency theory dimana pengelolaan dilakukan dengan
penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan
yang berlaku.
Good Corporate Governance (GCG) secara definitif
merupakan

sistem

yang

mengatur

dan

mengendalikan

perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk
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semua stakeholder (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan
dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham
untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada
waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan
pengungkapan

(disclosure)

secara

akurat,

tepat

waktu,

transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder.
Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam
konsep Good Corporate Governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003)
yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility.
Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip
Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi
penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan
laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental
perusahaan. Konsep Good Corporate Governance baru popular di
Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep
Good Corporate Governance baru dikenal di Inggris pada tahun
1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok
OECD (The Organizations for Economic Co-operation and
Development/ kelompok negara-negara maju di Eropa Barat dan
Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.
The Organizations for Economic Co-operation and
Development (OECD), mendefinisikan corporate governance
sebagai berikut :
“...Corporate governance is the system by which business
corporations are directed and control. The corporate
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governance structure specifies the distibution of right
and responsibilities among different participant in the
corporation,

such as the board,

the

managers,

shareholders and the other stakeholder, and spells out
the rule and procedure for making decision on corporate
affairs. By doing this, it also provides the structure
through which the company objectives are set, and the
means of attaining those objectives and monitoring
performance..”.
Pedoman Umum Good Corporate Governance diIndonesiakan

disusun

oleh

Komite

Nasional

Kebijakan

Governance (KNKG). Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006
ini merupakan revisi atas Pedoman Good Corporate Governance
yang diterbitkan pada tahun 2001. Meskipun Pedoman Umum
Good Corporate Governance Indonesia 2006 ini tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat, namun dapat menjadi rujukan
bagi

dunia

usaha

dalam

menerapkan

Good

Corporate

Governance.
Esensi dari Corporate Governance adalah peningkatan
kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja
manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, berdasarkan kerangka
aturan dan peraturan yang berlaku. Secara umum terdapat 5
(lima) prinsip dasar dari Good Corporate Governance, yaitu :
a. Transparansi
melaksanakan

(transparency),
proses

yaitu

keterbukaan

pengambilan

keputusan

dalam
dan
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keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan
relevan mengenai perusahaan.
b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, struktur,
sistem

dan

pertanggungjawaban

perusahaan

sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
c. Pertanggungjawaban

(responsibility),

yaitu

kesesuaian

(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
d. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manajemen
yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
e. Kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di
dalam

memenuhi

hak-hak

stakeholder

yang

timbul

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
B. Corporate Governance Code
Menurut Maksum dalam pidato pengukuhan jabatan
guru besar tetap di Universitas Sumatera Utara (2005)
mengungkapkan konsep Corporate Governance dirasakan
menjadi sangat penting terutama dengan semakin berkembang
dan mengglobalnya bursa efek di sekitar tahun 1990-an.
Kemudian konsep ini berkembang menjadi masalah yang sangat
menarik untuk dibicarakan sejak terjadinya peristiwa penting
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dalam dunia ekonomi dan bisnis, antara lain peristiwa krisis
keuangan di Asia di tahun 1997-1998. Khusus bagi kalangan
negara maju terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa,
konsep Corporate Governance kembali menjadi isu hangat
terutama dengan terjadinya peristiwa bangkrutnya Enron
Corporation (satu dari 10 perusahaan terbesar di Amerika) di
tahun 2001. Kepopuleran konsep Corporate Governance ini di
seluruh dunia didorong pula oleh banyak dan kuatnya desakan
dari berbagai pihak agar menerapkan konsep tersebut. Pihakpihak tersebut terutama terdiri atas media massa, institutional
investors, dan NGOs (Non-Governmental Organizations).
Kasus bangkrutnya perusahaan Enron Corporation di
Amerika Serikat telah memberikan pelajaran penting terutama
bagi para pelaku bisnis untuk lebih berhati-hati dalam melakukan
investasi. Bentuk kehati-hatian yang dimaksud digambarkan
dengan dimasukkannya syarat-syarat pelaksanaan Corporate
Governance pada perusahaan-perusahaan yang didanai oleh
lembaga-lembaga keuangan berskala besar, seperti CaIPERS.
Begitu juga, dana-dana internasional tidak diizinkan untuk
diinvestasikan
Governance

ke negara-negara yang standar
nya

rendah.

Dengan

penerapan

Corporate
Corporate

Governance, tidak hanya kepentingan para investor saja yang
dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak
manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga
pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun
tidak langsung dengan perusahaan.
Desakan-desakan tersebut kemudian diwujudkan dengan
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berbagai bentuk pertemuan dan diskusi (roundtable discussions)
di antara pihak-pihak tersebut di atas dengan para pelaku
bisnis. Aktivitas-aktivitas seperti ini yang telah dimulai sejak
awal tahun 1990-an akhirnya telah berhasil merumuskan konsep
dan pedoman-pedoman pelaksanaan Corporate Governance
(dikenal sebagai Corporate Governance Code), baik pedoman yang
berlaku secara nasional maupun yang dirumuskan oleh
organisasi internasional. Perkembangan pedoman-pedoman ini
sampai dengan terbentuknya pedoman di Indonesia dapat dilihat
dalam gambar di bawah ini.
Tabel 2.1
Perkembangan Corporate Governance Code
Year

UK

USA

S.AFRIKA

ASIA

1992 Cadbury (1992) COSO
(1992)
1994
1995
1998

Dey

King

(1994)

(1994)
Bosch (1995)

Blue Ribbon
(1998)

Japan

Singapore

Code Rules (1998)

Thai Code
(1998)

(1998)
1999

OECD Principles (1999)

Malaysian

Hongkong

Code (1999) Rules (1999)
2001

Indonesia
Code (2001)

Ket : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Sumber : Alijoyo & Zaini (2004)
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Dari Tabel di atas jelaskan Indonesia negara paling akhir
dalam merumuskan konsep dan pedoman-pedoman pelaksanaan
Corporate Governance sehingga kita masih perlu belajar dari
negera lain yang telah lebih dahulu menerapkan Corporate
Governance ini. Pembelajaran itu harus terus ditumbuhkan untuk
memacu peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada
umumnya yang secara sinergi dalam menciptakan kehidupan
bernegara yang lebih baik dan dapat lebih bertanggung jawab dan
dipercaya di mata dunia internasional.
C. Prinsip Dasar Good Corporate Governance
Berdasarkan
Governance

tahun

Pedoman
2006

Umum

(Komite

Good

Corporate

Nasional

Kebijakan

Governance) maka perlu dibahas prinsip dasar dari pelaksanaan
Good Corporate Governance itu sendiri . Good Corporate
Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu penerapan

Good Corporate

Governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator,
dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Negara dan perangkatnya berperan sebagai regulator
menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang
iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, pelaksanakan
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara
konsisten (consistent law enforcement). Dunia usaha sebagai
19

pelaku pasar menerapkan Good Corporate Governance sebagai
pedoman dasar pelaksanaan usaha. Masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena
dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian
dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan
bertanggung jawab.
Peranan Negara dalam menciptakan Good Corporate
Governance antara lain : memprioritaskan kebijakan yang sesuai
dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat sesuai
perkembangan bisnis yang terjadi; mengakomudir keinginan dari
dunia usaha dan masyarakat secara bertanggungjawab dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan (rule-making rules);
menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara
negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi;
konsisten dalam penegakan hukum; mencegah terjadinya
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); mengatur kewenangan dan
koordinasi antar-instansi terkait dalam rangka terciptanya iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan.
Peranan

Dunia

Usaha

dalam

menciptakan

Good

Corporate Governance antara lain : menerapkan etika bisnis
secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang
sehat,

efisien

dan

transparan;

kepatuhan

melaksanakan

peraturan perundang-undangan; mencegah terjadinya KKN;
meningkatkan kualitas tata kelola organisasi didasarkan asas
Good

Corporate

Governance

secara

berkesinambungan;

melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung
informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan.
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Fungsi ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu
kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu.
Peranan

Masyarakat

dalam

menciptakan

Good

Corporate Governance antara lain: melakukan kontrol sosial
dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap
pelayanan masyarakat melalui penyampaian pendapat secara
obyektif dan bertanggung jawab; melakukan komunikasi dalam
mengekspresikan

pendapat

dan

keberatan

masyarakat;

mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh
kesadaran dan tanggung jawab.
Peran ketiganya secara sinergi mutlak dibutuhkan untuk
mewujudkan kehidupan bernegara secara lebih baik lagi, dimana
semuanya memiliki fungsi tersendiri yang saling menguatkan
peran masing-masing. Kekuatan inilah yang diperlukan untuk
pembangunan negara Indonesia menjadi negara yang dapat
menuntaskan kemiskinan, kebodohan dan KKN serta persoalan
pelik lainnya untuk menuju negara Indonesia yang berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Manfaat Good Corporate Governance
Menurut Maksum (2005) mengungkapkan manfaat
yang diperoleh dengan penerapan Corporate Governance dapat
disebut antara lain: proses pengambilan keputusan akan
berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan
keputusan yang optimal; diminimalkan tindakan penyalahgunaan
wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan;
menaikkan nilai saham dan nilai dividen; menaikkan jumlah
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pajak bagi negara; motivasi dan kepuasan kerja karyawan
meningkat; akan meningkatkan citra positif perusahaan;
meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
Dari berbagai manfaat penerapan Good Corporate
Governance sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu disadari
oleh semua stakeholder terutama para pelaku usaha di Indonesia
untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai
perusahaan di mata stakeholder. Secara berkeseinambungan
bersama pemerintah dan masyarakat berupaya memperbaiki
kondisi usaha dan sekaligus pemulihan kondisi ekonomi kita
secara nasional. Penerapan konsep Corporate Governance
seyogyanya bukan sebatas mengikuti trend yang berkembang dan
guna menunjukkan kepatuhan (conformance) atas ketentuan
yang ditetapkan oleh berbagai institusi pemberi dana dan
pemerintah. Namun seharusnya pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat memandang dan menyadari bahwa Good Corporate
Governance merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi
agar masyarakat Indonesia dapat mencapai pertumbuhan
ekonomi sosial yang berkualitas dan berkesinambungan untuk
menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata.
E. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance
tahun 2006 (Komite Nasional Kebijakan Governance) terdapat
lima prinsip dasar dari Good Corporate Governance yaitu:
1) Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
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keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan
relevan mengenai perusahaan.
2) Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3) Responsibility

(pertanggungjawaban),

yaitu

kesesuaian

(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan
yang berlaku.
4) Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen
yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundanganundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat.
5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang
adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan
yang berlaku.
Kelima prinsip Good Corporate Governance ini adalah
penjabaran dari unsur-unsur yang wajib di terapkan dalam
pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dari para
pelaku usaha agar manfaat yang telah kita paparkan di atas juga
dapat dirasakan tidak hanya untuk pelaku usaha namun bagi
pemerintah

dan

masyarakat

secara

menyeluruh

adalah

meningkatkan perekonomian Indonesia secara nasional menjadi
lebih baik lagi.
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Berdasarkan

Pedoman

Umum

Good

Corporate

Governance tahun 2006 (Komite Nasional Kebijakan Governance)
tersebut dapat diuraikan secara lengkap kelima unsur GCG
tersebut sebagai berikut :
1) Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis,
perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan
relevan dengan cara yang sudah diakses dan dipahami oleh
pihak-pihak

yang

berkepentingan.

Perusahaan

harus

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pihak-pihak
yang berkepentingan lainnya.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat
waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan
serta mudah di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
sesuai dengan haknya.
a. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi,
sasaran

usaha

dan

strategis

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
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pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Good
Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya, dan
kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi
perusahaan.
b. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak
mengurangi

kewajiban

untuk

kerahasiaan

perusahaan

memenuhi

sesuai

dengan

perundang-undangan, rahasia jabatan,

ketentuan
peraturan

dan hak-hak

pribadi.
c. Kebijakan

perusahaan

harus

tertulis

dan

secara

proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder.
2) Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan
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 pihakpihak yang berkepentingan lain. Akuntabilitas merupakan
prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung
jawab masing-masing organ perusahaan dan semua
karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilainilai perusahaan (Corporate Values), dan strategis
perusahaan.
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b. Perusahaan

harus

perusahaan

dan

meyakini
semua

bahwa

semua

karyawan

organ

mempunyai

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
c. Perusahaan

harus

memastikan

adanya

sistem

pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan
perusahaan.
d. 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).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap
organ Perusahaan dan semua karyawan harus berpegang
pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct)
yang telah disepakati.
3) Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai Good Corporate Citizen.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehatihatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan
perusahaan (by-laws).
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b. 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.
4) Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate
Governance, perusahaan harus dikelola secara independen
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari
terjadinya

dominasi

oleh

pihak

manapun,

tidak

terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala
pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan
fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan
peraturan perundang- ndangan, tidak saling mendominasi
dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan
yang lain.
5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham
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dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya berdasarkan
asas kewajaran dan kesetaraan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan, yaitu:
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pihakpihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan
dan

menyampaikan

pendapat

bagi

kepentingan

perusahaan serta membuka akses terhadap informasi
sesuai

dengan

prinsip

transparansi

dalam

lingkup

kedudukan masing-masing.
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan
wajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai
dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan.
c. 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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BAB 3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

A. Pengertian Rencana Strategis
Ward & Peppard (2007) mendefinisikan perencanaan
merupakan sebuah analisis yang menyeluruh dan sistematis
dalam mengembangkan sebuah rencana kegiatan. Chuck
Williams (2011) mendefinisikan perencanaan adalah memilih
suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi
untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan adalah langkah
strategi yang menyeluruh dan sistematis untuk mencapai
tujuan. Perencanaan berisikan segala sesuatu yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan dan cara terbaik untuk meningkatkan
kinerja individu dan organisasi.
Strategis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti
“seni berperang”. Suatu strategis mempunyai dasar-dasar atau
skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya
strategis merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Husein Umar (2008) mengutip pengertian strategis para
ahli dalam bukunya Strategisc Management in Action, salah
satunya seperti dikutip dibawah ini strategis yang diterjemahkan
sebagai berikut :
Strategis merupakan tindakan yang bersifat incremental
(senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta
berdasarkan

sudut

pandang

tentang

apa

yang
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diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Dengan
demikian, strategis hampir selalu dimulai dari apa yang
dapat terjadi dan bukan dari apa yang terjadi. Terjadinya
kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola
konsumen

memerlukan

kompetensi

inti

(core

competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi
inti dalam bisnis yang dilakukan. (Hamel dan Prahalad,
1995 dalam Umar, 2008).
Menurut Wheelen dan Hunger (2006), strategis dari
sebuah perusahaan merupakan perencanaan utama yang
menyeluruh yang merumuskan bagaimana perusahaan akan
mencapai misi dan tujuannya. Strategis yang tepat akan mampu
memaksimalkan keunggulan bersaing bagi perusahaan.
Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa
strategis merupakan suatu pola perencanaan yang menyeluruh,
terus menerus, dan senantiasa meningkat meliputi serangkaian
usaha yang dimulai dari apa yang dapat terjadi di masa datang
dan pemberdayaan sumber daya yang ada guna mencapai
tujuan utama dari suatu perusahaan atau organisasi yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Menurut Thompson dan Strickland (2005), perencanaan
strategis adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang
menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang
dirancang untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa
perencanaan strategis merupakan suatu rencana menyeluruh
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yang memadukan kekuatan yang dimiliki perusahaan dengan
mengevaluasi lingkungan luar dan dalam organisasi untuk
menyusun suatu strategis yang sesuai guna mencapai tujuan
perusahaan.
Manajemen perusahaan memerlukan jenis perencanaan
khusus yang disebut perencanaan strategis. Perencanaan
strategis ini akan digunakan untuk menentukan misi utama
perusahaan dan menempatkan sumber daya yang diperlukan
untuk mencapainya.
Strategis merupakan suatu kegiatan komprehensif
sebagai petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap
pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka
panjang perusahaan. Dalam prakteknya pilihan strategis
merupakan sesuatu yang kompleks dan tugas yang berisiko.
Beberapa strategis perusahaan diharapkan dapat menghadapi
lingkungan yang kompetitif. Disini manajemen merencanakan
perpaduan dari kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan
kesempatan dan ancaman di lingkungannya.
B. Klasifikasi Strategis
Strategis seharusnya dapat mendukung pencapaian misi
dan tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaannya mereka harus
mengaplikasikannya pada berbagai tingkatan dalam perusahaan
dan memilih variasi strategis dengan baik.
Strategis yang baik mencakup beberapa hal antara lain:
menjelaskan pasar apa yang akan dimasuki oleh perusahaan,
pasar yang terbatas atau luas; menjelaskan bagaimana alokasi
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sumber daya untuk mencapai tujuan; mengupayakan untuk
memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik dibandingkan
dengan kemampuan pesaingnya; strategis harus bertujuan
memanfaatkan secara optimal sumber daya dan kemampuan
secara sinergi dalam suatu perusahaan.
Klasifikasi berdasarkan tugas dapat dibagi 3 yaitu: (1)
Strategis generik (Generic Strategy), (2) Strategis utama (Grand
Strategy), (3) Strategis fungsional (Functional Strategy). Strategis
generik akan dijabarkan menjadi strategis utama, dan strategis
utama akan lebih dijabarkan dengan strategis fungsional. Rincian
dari strategis generik sampai dengan strategis fungsional dapat
digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Rincian dari Strategis Generik Sampai Fungsional
1) Strategis Generik
Strategis generik dikemukakan oleh Michael R. Porter
(2006) yang merupakan strategis umum yang dimiliki
perusahaan. Pengertian strategis generik adalah pendekatan
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strategis perusahaan dalam rangka menggunguli pesaing
dalam industry sejenis. Dalam prakteknya setelah perusahaan
menetapkan strategis generiknya maka langkah selanjutnya
adalah dengan penentuan strategis yang lebih operasional.
Berikut ini akan dipaparkan model-model strategis
generik menurut Wheelen dan Hunger, Michael R. Porter, dan
Fred R. David (Umar, 2008) sebagai berikut :
a. Strategis Generik dari Wheelen dan Hunger
Strategis generik menurut Wheelen dan Hunger
dibagi atas 3 macam yaitu (1) strategis stabilitas (Stability),
(2) Ekspansi (Expansion), Penciutan (Retrenchment).
1) Strategis

Stabilitas

bertambahnya
perusahaan

menekankan

produk,
lain

pasar,

karena

dan

pada

tidak

fungsi-fungsi

perusahaan

berusaha

meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka
meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategis ini
risikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk
produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan
(mature),
2) Strategis

ekspansi

menekankan

pada

penambahan/perluasan produk, pasar dan fungsifungsi

perusahaan

lainnya

sehingga

aktivitas

perusahaan meningkat. Selain keuntungan yang lebih
besar juga mengandung risoko kegagalan yang besar,
3) Strategis penciutan dilakukan untuk pengurangan atas
produk yang dihasilkan, pengurangan atas pasar,
maupun pengurangan atas fungsi-fungsi lainnya.
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Strategis ini diterapkan pada bisnis yang berada pada
tahap penurunan (decline).
Strategis generik dari Wheelen dan Hunger ini dapat
dikombinasikan dari ketiga kondisi di atas tentunya
disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di dalam
maupun di luar perusahaan.
b. Strategis Generik dari Michael R. Porter
Menurut

Porter,

jika

perusahaan

ingin

meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin
ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu
produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya
rendah, bukan kedua – duanya. Berdasarkan prinsip ini
Porter menyatakan terdapat tiga strategis generik yaitu
Strategis Diferensiasi (Deferentiation), Kepemim-pinan
Biaya Menyeluruh (Overall Cost Leadership) dan Fokus
(Focus). Model strategis generic dari porter dapat
digambarkan melalui sumbu X dan Y seperti berikut ini.

Gambar 3.2
Model Strategis Generik dari Michael R. Porter
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Catatan :
 Sumbu mendatar (Sumbu X) digunakan untuk dimensi dimensi dalam keunggulan persaingan perusahaan.
 Sumbu vertikal (Sumbu Y) digunakan untuk dimensi
dimensi dalam tingkatan persaingan perusahaan.
Penjelasan untuk ketiga macam strategis generik ini
dipaparkan sebagai berikut :
1) Strategis Diferensiasi (Differentiation). Strategis ini cici
– cirinya adalah bahwa perusahaan mengambil
keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial
terhadap suatu produk/ jasa yang unggul agar tampak
berbeda dengan produk yang lain. Dengan demikian,
diharapkan calon konsumen mau membeli dengan
harga mahal dengan adanya perbedaan itu.
2) Stategi Kepemimpinan Biaya Menyeluruh (Overall Cost
Leadership

).

Cirinya

adalah

perusahaan

lebih

memperhitungkan pesaing dari pada pelanggan dengan
cara memfokuskan harga jual produk yang murah,
sehingga biaya produksi, promosi maupun riset dapat
ditekan, bila perlu produk yang dihasilkan sekedar
meniru produk dari perusahaan lain.
3) Strategis Fokus (Focus). Cirinya adalah perusahaan
mengkonsentrasikan pada pangsa pasar yang kecil
untuk

menghindarkan

menggunakan

dari

strategis

pesaing

kepemimpinan

dengan
biaya

menyeluruh atau diferensiasi.
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c. Strategis Generik dari Fred R. David
Menurut Fred R. David, pada prinsipnya strategis
generik dapat dikelompokan atas empat kelompok
strategis yaitu:
1) Strategis

Integrasi

Vertikal

(Vertical

Integration

Strategy)
Strategis ini menghendaki agar perusahaan melakukan
pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok,
dan/ atau para pesaingnya, misalnya merger, akuisisi,
atau membuat perusahaan sendiri,
2) Strategis Intensif (Intensive Strategy)
Strategis ini memerlukan usaha-usaha yang intensif
untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan
melalui produk yang ada,
3) Strategis Diversifikasi (Diversification Strategy)
Strategis ini dimaksudkan untuk menambah produkproduk baru. Strategis ini makin kurang popular, dari
sisi tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan
aktivitas yang berbeda-beda.
4) Strategis Bertahan (Defensive Strategy)
Strategis

untuk

melakukan

tindakan-tindakan

penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih
besar, atau kebangkrutan.
Strategis generik dari ketiga ahli di atas adalah strategis
generik yang dikelompokkan berdasarkan kebutuhan yang
harus dilakukan pada suatu kondisi tertentu dimana
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tujuannya untuk dapat menempatkan perusahaan pada posisi
terbaik.
2. Strategis Utama
Strategis utama (Grand Strategy) merupakan tindak
lanjut dari strategis generik dengan lebih menjabarkan ke
tindakan atau operasional.
a. Strategis utama dari Wheelen dan Hunger
Jabaran strategis utama dari Wheelen dan Hunger
menggunakan konsep dari General Electric (GE) dapat
diihat melalui table berikut :
Tabel 3.1
Strategis Utama Wheelen dan Hunger
Strategis Generik
Strategis
Pertumbuhan
(Growth Strategy)

a.

b.

Strategis Stabilitas
(Stability Strategy)

a.

b.
c.
Strategis Penciutan
(Retrenchment
Strategy)

a.
b.

Strategis Utama
Strategis Pertumbuhan
Konsentrasi : Horizontal &
Vertikal
Strategis Pertumbuhan
Diversifikasi: Terpusat &
Konglomerasi
Strategis Istirahat (Pause
Strategy)/ Strategis Terus
dengan Hati-hati (Proceed
with Caution Strategy)
Strategis Tanpa Perubahan
(No Change Strategy)
Strategis Laba (Profit
Strategy)
Strategis Perubahan
Haluan(Turnaround Strategy)
Strategis Memikat
Perusahaan Lain (Captive
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Company Strategy)
Strategis Jual/Ditutup (Sell
Out/ Divestment Strategy)
Strategis Pelepasan
(Bankruptcy Strategy)/
Strategis Likuidasi
(Liquidation Strategy)

c.
d.

b. Strategis Utama dari Fred R. David
Jabaran strategis utama dari Fred R. David dapat
dijelaskan melalui tabel berikut :
Tabel 3.2
Strategis Utama Fred R. David
Strategis Generik
Strategis
Integrasi 
Vertikal
(Vertical
Integration Strategy)




Strategis
Intensif
(Intensive Strategy)

Strategis Utama
Strategis
Integrasi
ke
Depan
(Forward
Integration Strategy)
Strategis
Integrasi
ke
Belakang
(Backward
Integration Strategy)
Strategis
Integrasi
Horizontal
(Horizontal
Integration Strategy)

 Strategis Pemgembangan
Pasar
(Market
Development Strategy)
 Strategis Pengembangan
produk
(Product
Development Strategy)
 Strategis Penetrasi Pasar
(Market
Penetration
Strategy)
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 Strategis
Diversifikasi
Konsentrik
(Concentric
Diversification Stra)
 Strategis
Diversifikasi
Konglomerat
(Conglomerate
Diversification Stra)
 Strategis
Diversifikasi
Horizontal
(Horizontal
Diversification Stra)
 Strategis Usaha Patungan
(Joint Venture Strategy)
 Strategis Penciutan Biaya
(Retrenchment Strategy)
 Strategis Penciutan Biaya
(Divestitute Strategy)
 Strategis Likuidasi
(Liquidation Strategy)

Strategis Diversifikasi
(Diversification
Strategy)

Strategis Bertahan
(Devensive Strategy)

c. Strategis Utama dari Michael R. Porter
Penerapan strategis utama dari Porter adalah
melalui dimensi-dimensi. Diantaranya ada 13 dimensi yang
dijelaskan sebagai berikut :
1) Spesialisasi,

bagaimana

upaya

yang

dilakukan

perusahaan dalam menspesialisasikan produk dalam
lini produknya,

juga pada segmen

dan

target

pelanggannya,
2) Identifikasi merek, bagaimana upaya yang telah
dilakukan sehubungan dengan peningkatan kualitas
merek

produk

atau

nama

perusahaan

melalui

periklanan atau tenaga penjual dan lain-lain,
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3) Dorong versus tarik, bagaimana upaya kualitas merek
produk dan / atau nama perusahaan secara langsung
pada konsumen akhir versus dukungan saluran
distribusi dalam menjual produknya,
4) Seleksi saluran, bagaimana kualitas pemilihan saluran
distribusi dari saluran milik perusahaan sampai pada
penyalur lain,
5) Mutu produk, bagaimana tingkatan mutu produk
misalnya melalui bahan baku, spesifikasi, bentuk dan
lainnya,
6) Kepeloporan

teknologis,

bagaimana

tingkatan

pengupayaan untuk mencapai kepeloporan teknologis
versus meniru,
7) Integrasi vertikal, bagaimana tingkatan nilai tambahan
yang tercermin dalam tingkat integrasi ke depan dan ke
belakang yang dilakukan,
8) Posisi biaya, bagaimana tingkatan pengupayaan untuk
memperoleh posisi biaya rendah dalam proses
produksi dan distribusi melalui investasi dalam fasilitas
dan peralatan yang memperkecil biaya,
9) Layanan, bagaimana tingkatan layanan tambahan yang
dilakukan perusahaan, seperti bantuan teknik, jaringan
pelayanan, pemberian kredit, dan seterusnya,
10) Kebijakan harga, bagaimana tingkatan posisi harga
produk relatif pada pasarnya,
11) Leverage, bagaimana tingkatan kemampuan finansial
dan operasional yang dimiliki,
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12) Hubungan dengan perusahaan induk, bagaimana
tingkatan kekuatan hubungan antara perusahaan
induk dengan perusahaan anak,
13) Hubungan dengan pemerintah, merupakan tingkatan
hubungan antara perusahaan dan pemerintah sendiri
atau asing.
Rencana utama dari ketiga ahli di atas adalah rencana
terbaik untuk perusahaan pada saat kondisi tertentu yang
lebih

bersifat

menampilkan

aplikatif
fungsinya

secara

menyeluruh.

masing-masing

Semua
dengan

mempertimbangkan kemampuan atau sumber daya yang
dimiliki. Kita dapat menggunakan dari strategis mereka yang
dapat di aplikasikan dan dapat disesuaikan dengan kondisi
perusahaan.
3. Strategis Fungsional
Rencana strategis Unit Internal Audit & Control GMF
Aero Asia adalah strategis fungsional karena berada pada unit
atau bagian dari perusahaan tersebut. Rencana strategis ini
adalah rencana jangka panjang (5 tahun) mulai dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2015 yang disebut dengan Biz
plan Guidance – Audit Internal mulai dari Strategis Mapping,
Change, Development, Established, Sustained. Masing-masing
strategis tersebut dijabarkan dalam program-program yang
berkelanjutan sehingga mencapai strategis utama atau misi
yang telah ditetapkan.
Rencana strategis Unit Internal Audit & Control GMF
Aero Asia tahun 2011 adalah mapping yaitu pemetaan
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terhadap kondisi kekuatan internal sehingga dari situ dapat
dibuat langkah atau program-program penjabaran dari
rencana strategis tahun berikutnya. Rencana strategis
mapping terdiri dari program-program antara lain : internal
control development, audit plan execute, campaign ERM,
people development (50% certified), review BSC. Sedangkan
untuk tahun 2012 rencana strategis Unit Internal Audit &
Control adalah change yaitu perubahan ke arah lebih baik
dengan program-programnya antara lain : New IA BSC,
develop IC, comprehensive indicator – BSC, implemented ERM
framework, reduce FCAR open, set up WBS policy, people
development (75% + 3 int’l certificate).
Penilaian kinerja Unit Internal Audit & Control
berdasarkan penerapan terhadap program-program renstra
di atas. Setiap tahun dipetakan kembali posisi penerapan
renstra untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Penilaian
kinerja ini mempengaruhi langkah program-program renstra
selanjutnya sehingga amatlah penting untuk tetap berusaha
agar penerapan program-program tersebut berhasil setiap
tahunnya.

*****
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BAB 4
KINERJA UNIT INTERNAL AUDIT DAN CONTROL

A. Definisi Kinerja Unit Internal Audit & Control
Sebelum membahas mengenai definisi kinerja unit
internal audit, baiknya kita bahas mengenai definisi audit
internal itu sendiri agar pemahaman mengenai audit internal
semakin jelas. Cakupan pengertian audit internal selalu berubah
mengikuti peran dan fungsi dalam organisasi/perusahaan yang
berkembang dari waktu ke waktu.
Menurut Sukrisno Agoes (2004:221), audit internal
(pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian audit internal perusahaan, baik terhadap laporan
keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan
terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan
dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan

dari

ikatan

profesi

yang

berlaku.

Peraturan

pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar
modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi
dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya
standar akuntansi keuangan.
Menurut Hiro Tugiman (2006:11), audit internal atau
pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang
independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan
mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Menurut
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Mulyadi (2002:29), audit intern adalah auditor yang bekerja
dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan
swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen
puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi
dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan
keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian
organisasi. IIA (Institute of Internal Auditor) memperkenalkan
Standards for the professional Practice of Audit internaling-SPPIA
(Standar) dikutip dari Sawyer (2005:8), audit internal adalah
fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan
untuk

memeriksa

dan

mengevaluasi

aktivitas-aktivitasnya

sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan.
Definisi audit internal menurut IIA (Institute of internal
Auditor) dalam IIA’S Board of Directors yang diterbitkan bulan
Juni tahun 1999 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 risk management, control, and governance
processes”.

(Audit

internal

adalah

aktivitas

independen,

keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk
menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit
internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan
melakukan
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pendekatan

sistematis

dan

disiplin

untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko,
pengendalian dan proses tata kelola).
Dari pengertian di atas jelaskan bahwa peranan unit
internal audit sangatlah penting dalam suatu organisasi/
perusahaan karena mencakup hal-hal sebagai berikut (IIA’s
Board of Directors, 1999) :
1) Independent (Kemandirian), kegiatan audit internal harus
mandiri dan auditor harus objektif dalam melaksanakan
pekerjaannya.
2) Objective (Objektif), sikap mental yang tidak bias diperlukan
auditor dalam melaksanakan tugasnya, bahwa mereka
mempunyai keyakinan yang jujur dalam melaksanakan tugas
dan hasil kerjanya.
3) Assurance (Jaminan), menjamin hasil pemeriksaan dengan
fakta yang objektif untuk mendapatkan penilaian independen
atas manajemen risiko, pengawasan dan proses pengelolaan
organisasi.
4) Consulting

(Konsultasi),

memberikan

bimbingan

yang

berhubungan dengan kegiatan kerja klien, sifat dan
cakupannya telah disepakati yang dimaksudkan untuk
meningkatkan nilai dan perbaikan pelaksanaan operasi
organisasi.
5) Risk Management (Manajemen Risiko), membantu organisasi
dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi kejadian signifikan
yang

menimbulkan

risiko

dan

membantu

perbaikan

manajemen risiko dan proses pengawasannya.
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6) Control

(Pengawasan),

kegiatan

audit

internal

harus

membantu organisasi memelihara pengawasan yang efektif
dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi organisasi serta
mendorong perbaikan terus menerus.
7) Governance (Tata Kelola), mengevaluasi dan peningkatan
proses terhadap nilai dan sasaran yang telah ditetapkan,
pencapaian

sasaran

dimonitor

terus

menerus

dan

dikomunikasikan, pertanggungjawaban dijamin, nilai-nilai
dipertahankan.

Gambar 4.1
Cakupan Pengertian Audit Internal
Sumber : IIA’s Board of Directors, 1999
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Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang
diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Kinerja
merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui
perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono,2009).
Sedangkan Casio (2003) mengemukakan, kinerja merupakan
suatu jaminan bahwa seseorang pekerja atau kelompok
mengetahui apa yang diharapkannya dan memfokuskan kepada
kinerja yang efektif.
Kualitas layanan manfaat suatu unit organisasi dapat
diukur dari penilaian eksternal karena memungkinkan auditor
internal untuk menyatakan bahwa aktivitas mereka sesuai
dengan Kerangka Praktek Internasional Profesional Audit
Internal.

(IPPF -

the International

Professional

Practice

Framework of Internal Auditing) secara objektif. Ini juga
membangun

kepercayaan

stakeholder

dengan

mendokumentasikan komitmen manajemen terhadap kualitas
dan praktek kepemimpinan yang sukses, dan pola pikir auditor
internal mengenai profesionalisme. Suatu penilaian eksternal
memberikan bukti kepada dewan, manajemen, dan staf bahwa
komite audit dan Unit Internal Audit & Control telah menjalankan
fungsinya

dengan

sebaik-baiknya

sehingga

memberikan

kontribusi yang tidak sedikit guna mencapaian visi dan misi suatu
organisasi.
Sesuai rumpun standar 1300, Aktivitas Audit Internal
harus menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan
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(QAIP - Quality Assurance and Improvement Program). Secara
umum program tersebut dilakukan untuk memastikan beberapa
hal pokok, yaitu:
1. Kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etik, definisi,
dan standar audit internal yang berlaku umum
2. Efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal
3. Mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan
peningkatan
Di dalam standar QAIP tersebut juga diatur bagaimana
dan siapa yang melakukan penilaian terhadap Aktivitas Audit
Internal. Program tersebut dilakukan melalui review internal dan
review eksternal. Review internal dilakukan secara terus
menerus sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses
manajemen aktivitas audit internal. Selain itu review internal
juga dilakukan secara berkala, baik oleh personil di dalam
aktivitas audit internal sendiri atau personil lainnya di dalam
organisasi yang menguasai kerangka profesional praktik audit
internal. Sedangkan review eksternal dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam dua tahun oleh pihak-pihak independen
di luar organisasi dengan kompetensi dan prosedur yang diatur
oleh kerangka profesional praktik audit internal.
B. Aspek Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi
atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan
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barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang
dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh
pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan
maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam
mencapai

tujuan

(Robertson,

2002).

Pengukuran

kinerja

merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas
(Whittaker, 2003). Simons (dalam BPKP, 2000) menyebutkan
bahwa

pengukuran

memonitor

kinerja

implementasi

membantu

strategis

manajer

bisnis

dengan

dalam
cara

membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan
strategis.
Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat
yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian
pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategis
sehingga dapat diketahui kemajuan unit atau organisasi serta
meningkatkan

kualitas

pengambilan

keputusan

dalam

pengelolaan organisasi yang baik sehingga visi dan misi yang
telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Dalam pernyataan hipotesa yang diungkapkan dalam
BAB II ini, pada akhirnya penerapan Good Corporate Governance
akan meningkatkan kinerja audit internal karena peran audit
internal terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance
mempunyai

efek

timbal

balik

yang

signifikan

dan

berkesinambungan. Untuk itu sangatlah penting kita bisa
mengukur kinerja dari audit internal dalam suatu organisasi
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untuk meningkatkan fungsi dari audit internal yang semuanya
diatur dalam standar profesi audit internal.
Menurut Standar Profesi Audit Internal dalam hal proses
governance, fungsi audit internal harus menilai dan memberikan
rekomendasi

yang

sesuai

untuk

meningkatkan

proses

governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut :
1) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam
organisasi.
2) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan
akuntabilitas.
3) Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian
kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
4) Secara

efektif

mengkoordinasikan

kegiatan

dan

mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan
pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.
Bagaimana mengukur hal-hal tersebut? Mengukur
kesesuaian dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal
relatif lebih mudah dilakukan dengan membandingkan aktivitas
audit internal terhadap kode etik, definisi, dan standar audit
internal yang telah diterbitkan oleh The Institute of Internals
Auditors. Sedangkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas
operasional terlebih dahulu diperlukan penentuan kerangka
pengukuran kinerja audit internal.
Audit internal merupakan bagian integral yang tidak
terpisahkan

dari

rangkaian

proses

kegiatan

pelaporan

perusahaan kepada masyarakat atau Corporate Reporting Supply
Chain. Audit internal memegang peranan yang sangat penting
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dan strategis dalam membangun iklim usaha yang sejalan
dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Indonesia.
Standar Profesi Audit Internal terdiri dari tiga standar
yaitu :
1) Standar atribut, berkenaan dengan karakteristik organisasi,
individu dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit
internal.
2) Standar kinerja, menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal
dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit.
3) Standar implementasi, memberikan praktik-praktik terbaik
pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan
pemantauan tindak lanjut.
Menurut Standar kinerja dalam hal pengelolaan fungsi
audit internal, penanggungjawab fungsi audit internal harus
mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk
memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai
tambah bagi organisasi.
Untuk menetapkan ukuran kinerja yang efektif, Kepala
Eksekutif Audit Internal harus terlebih dahulu mengidentifikasi
aspek-aspek dalam kinerja audit internal yang kritikal. Salah satu
cara yang sering digunakan di antaranya adalah kerangka yang
diadaptasi dari pemikiran Kaplan dan Norton (1996), Balanced
Scorecard, yang menyarankan aspek pengukuran kinerja audit
internal ke dalam perspektif :
1. Inovasi dan pembelajaran, untuk menjawab pertanyaan
apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan
value bagi perusahaan.
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2. Proses Audit Internal, untuk menjawab pertanyaan pada
bidang apa audit internal memiliki keahlian.
3. Manajemen (Auditee), adaptasi perspektif pelanggan, yaitu
untuk

menjawab

pertanyaan

bagaimana

customer

memandang audit internal.
4. Board (Komite Audit), adaptasi dari perspektif keuangan,
untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal
memandang stakeholders.
Ke empat perspektif tersebut saling berhubungan dalam
hubungan sebab akibat dari bawah ke atas. Inovasi dan
pembelajaran merupakan proses terus menerus di dalam
aktivitas audit internal yang memungkinkan aktivitas audit
internal bisa menjalankan proses audit internal dengan semakin
baik dari hari ke hari. Dengan proses audit internal yang semakin
baik, diharapkan kepuasan manajemen/ auditee juga akan
semakin meningkat. Dan pada akhirnya manajemen puncak
sebagai pengemban utama misi organisasi juga akan merasakan
kepuasan yang semakin meningkat atas layanan aktivitas audit
internal.
C. Kesesuaian Rencana Strategis dengan Misi Organisasi
Kerangka alur secara top-down, visi dan misi organisasi
harus diterjemahkan ke dalam strategis utama/operasional oleh
manajemen. Selanjutnya strategis utama organisasi tersebut
harus didukung oleh strategis fungsional dalam aktivitas audit
internal. Untuk mendukung strategis fungsional, aktivitas audit
internal harus mendukung pencapaian misi organisasi tersebut,
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maka proses internal di dalam aktivitas audit internal harus
senantiasa ditingkatkan dengan memberdayakan sumber daya
dengan pembelajaran terus menerus dan selalu mencari inovasi
baru. Dengan demikian akan tampak penjajaran (alignment)
antara misi perusahaan hingga ke sumber daya aktivitas audit
internal.
Selanjutnya keempat perspektif tersebut diturunkan lagi
dalam indikator-indikator kinerja kunci (KPI - Key Performance
Indicators) yang contoh-contohnya dapat dilihat sebagaimana
gambar 2.6. berikut ini :

Gambar 4.2
KPI (Key Performance Indicators)
Sumber : Robert S. Kaplan and David P. Norton (1996)
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Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, tidak semua
indikator bisa dengan mudah dibuat dalam pengukuran
kuantitatif. Jumlah jam training, persentase realisasi penugasan,
jumlah

temuan

berulang,

persentase

rekomendasi

yang

diiplementasikan, dan semacamnya merupakan indikator yang
mudah diukur. Namun indikator yang menunjukkan tingkat
persepsi yang bersifat kualitatif seperti kepuasan manajemen/
auditee dan Komite Audit, memerlukan teknik lebih lanjut agar
dapat diukur dan diperbandingkan dari waktu-waktu. Teknik
yang sering digunakan misalnya dengan skala ordinal dan atau
statistik nonparametrik.
Tentu saja, tidak ada satu alat ukur yang akan berlaku
sama untuk setiap organisasi. Aktivitas audit internal di satu
organisasi dapat berbeda dengan organisasi yang lain dalam
struktur, proses, ukuran, jumlah staf, tools dan teknik yang
digunakan, budaya organisasi, dan lain-lainnya. Perbedaanperbedaan tersebut dapat menyebabkan satu indikator bisa
berlaku di satu organisasi namun tidak bisa berlaku di organisasi
yang lain. Namun, betapapun bervariasinya aktivitas audit
internal dan teknik yang digunakan, pengukuran kinerja di manamana satu pada tujuan yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan
kualitas ditunjukkan dengan kesesuaian operasional aktivitas
audit internal terhadap kerangka praktik profesi, berjalan secara
efektif dan efisien, serta senantiasa mengarah ke perbaikan dan
peningkatan dalam mendukung pencapaian misi organisasi.
*****
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BAB 5
TEMUAN DATA (HASIL RISET)

A. Penerapan

Good

Corporate

Governance

Terhadap

Peningkatan Kinerja Unit Internal Audit & Control
Besarnya pengaruh antara variabel Good Corporate
Governance (X1) terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control
(Y) yang telah dihitung koefisien korelasinya adalah 0,556 atau
(rx1y=0,556). Hal ini menunjukan berpengaruh sedang terhadap
kinerja Unit Internal Audit & Control. Sedangkan untuk
menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel (X1) terhadap Y
atau koefisien diterminan = r2 x 100 % atau 0,309 x 100% = 30,9%
sedangkan sisanya 69,1% dipengaruhi oleh variabel lain.
Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien korelasi
(X1) terhadap Y dengan metode dua sisi (2-tailed) dari output
SPPS (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,00.
Probabilitas jauh dibawah 0,05, maka pengaruh antara
Good Corporate Governance terhadap kinerja Unit Internal Audit
&

Control

adalah

signifikan.

Arti

signifikan

adalah

berkemungkinan atau berpeluang betul-betul benar, bukan
benar karena secara kebetulan. Jadi pengaruh Good Corporate
Governance adalah berkemungkinan atau berpeluang betul-betul
benar berpengaruh terhadap kinerja Unit Internal Audit &
Control.
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Konstanta sebesar 34,528, hal ini menandakan jika
variabel Good Corporate Governance (X1) = 0 , maka kinerja Unit
Internal Audit & Control bernilai positif yaitu 34,528. Nilai
Koefisien regresi variabel Good Corporate Governance (b)
bernilai positif yaitu 0,598, maka dapat diartikan setiap kenaikan
1% maka akan meningkatkan kinerja Unit Internal Audit &
Control 0,598.
Nilai t hitung untuk variabel bebas Good Corporate
Governance 4,587 lebih besar dari t-tabel 1,679 artinya dapat
disimpulkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh
signifikan terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control. Nilai
Koefisien b positif, artinya jika Good Corporate Governane naik
maka kinerja Unit Internal Audit & Control juga naik.
Nilai signifikansi < 0,05 terlihat pada kolom Sig
(Signifikan) pada tabel 4.24 Coeficients Sig. 0,000 atau lebih kecil
dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Good
Corporate Governane berpengaruh terhadap kinerja Unit Internal
Audit & Control. Nilai Koefisien b positif, artinya jika Good
Corporate Governane naik maka kinerja Unit Internal Audit &
Control juga naik.
Hipotesis pertama menyatakan diduga penerapan Good
Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan
terhadap peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control PT.
GMF Aero Asia. Hasil pengujian statistik menunjukan bahwa nilai
koefisien regresi variabel Good Corporate Governance adalah
0,326. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p
value 0,003. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t
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hitung 4,587 > t tabel 1,679. Hal ini menunjukan bahwa Good
Corporate

Governance

berpengaruh

signifikan

terhadap

peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control PT. GMF Aero
Asia.
Good Corporate Governance adalah penjabaran lebih
lanjut dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pedoman Kebijakan
Perusahaan (PKP) khususnya yang terkait dengan Good Corporate
Governance yang diterapkan adalah untuk menciptakan nilai
tambah bagi perusahaan; menciptakan daya saing yang kuat
secara nasional

maupun

internasional. Penerapan

Good

Corporate Governance yang berkesinambungan ini berpengaruh
terhadap peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan
dimana perusahaan dianggap telah memiliki nilai tambah yang
baik dan daya saing tinggi di mata stakeholder yang pada
akhirnya untuk pencapaian visi misi perusahaan itu sendiri.
Good Corporate Governance merupakan komitmen manajemen
bersama seluruh karyawan untuk tetap berusaha meningkatkan
nilai perusahaan di mata stakeholder dan dapat dilakukan secara
berkesinambungan menuju harapan yang diinginkan.
Kerja keras dan dedikasi yang tinggi menjadikan GMF
Aero Asia terus berkiprah dan memiliki reputasi yang tinggi di
dunia bisnis internasional. Hal ini terus dijaga dengan
menerapkan GCG, menjunjung tinggi nilai etika dan komitmen
yang baik semakin menjadikan perusahaan terdepan dalam segi
kualitas dan terpercaya untuk mencapai visi dan misi
perusahaan. Visi GMF Aero Asia adalah menjadi MRO kelas dunia
pilihan customer. Sedangkan misi GMF Aero Asia adalah
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menyediakan solusi Maintanance Repair & Overhoul (MRO) yang
terintegrasi dan handal untuk keamanan udara dan menjamin
kualitas hidup manusia.
Untuk memenuhi visi dan misi perusahaan diperlukan
kinerja yang tinggi di semua sektor termasuk kinerja Unit Internal
Audit & Control . Dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan
kinerja Unit Internal Audit & Control PT. GMF Aero Asia, sangat
diperlukan penerapan Good Corporate Governance di semua
sektor, tidak hanya di Unit Internal Audit & Control. Jika
perusahaan telah menerapkan Good Corporate Governance yang
bersumber dari falsafah dasar karyawannya sendiri maka besar
kemungkinan peningkatan kinerja di semua sektor dapat
tercapai sesuai dengan visi misi perusahaan begitu juga dengan
peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control. Jika penerapan
Good Corporate Governance yang dimiliki perusahaan buruk,
maka kinerja Unit Internal Audit & Control akan mengalami
kesulitan untuk mencapai target yang ditetapkan sehingga
secara global akan menurunkan kinerja unit-unit lain di luar Unit
Internal Audit & Control.
Penerapan Good Corporate Governance di suatu
perusahaan bersama pemerintah dan masyarakat secara
berkeseinambungan adalah upaya memperbaiki kondisi usaha
dan sekaligus pemulihan kondisi ekonomi Indonesia secara
nasional. Penerapan konsep Good Corporate Governance PT.
GMF Aero Asia sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)
bukan sebatas mengikuti trend yang berkembang atau guna
menunjukkan kepatuhan (conformance) atas ketentuan yang
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ditetapkan
pemerintah,

oleh

berbagai

namun

institusi

menyadari

pemberi

bahwa

dana

penerapan

dan
Good

Corporate Governance merupakan suatu kebutuhan yang mutlak
harus dipenuhi agar masyarakat sekitar dan masyarakat
Indonesia pada umumnya dapat mencapai pertumbuhan
ekonomi sosial yang berkualitas dan berkesinambungan untuk
menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata.
Penerapan Good Corporate Governance sangat mutlak
dibutuhkan oleh PT. GMF Aero Asia sebagai salah satu BUMN di
Indonesia serta Good Corporate Governance adalah suatu
perangkat untuk dapat bersaing lebih baik lagi di dunia bisnis
nasional maupun internasional
Dapat dipahami

dari

penjelasan

di

atas

bahwa

penerapan Good Corporate Governance berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap peningkatan perusahaan pada
umunya pun berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
peningkatan kinerja di masing-masing unit dalam perusahaan
tersebut termasuk Unit Internal Audit & Control PT. GMF Aero
Asia.
B. Penerapan Rencana Strategis Terhadap Peningkatan Kinerja
Unit Internal Audit & Control
Besarnya pengaruh antara variabel rencana strategis (X 2)
terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control (Y) yang dihitung
koefisien korelasi adalah 0,744 atau (rx 2y=0,744). Kemudian
untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien korelasi (X 2)
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terhadap Y dengan metode dua sisi (2-tailed) dari output SPPS
(diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,00.
Probabilitas jauh dibawah 0,05 maka pengaruh rencana
strategis terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control adalah
signifikan.

Arti

signifikan

adalah

berkemungkinan

atau

berpeluang betul-betul benar, bukan benar karena secara
kebetulan.

Jadi

berkemungkinan

pengaruh
atau

rencana

berpeluang

strategis

adalah

betul-betul

benar

berpengaruh terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control.
Konstanta sebesar 26,495, hal ini menandakan jika
variabel rencana strategis (X 2) = 0 , maka nilai kinerja Unit
Internal Audit & Control bernilai positif yaitu 26,495. Nilai
Koefisien regresi variabel rencana strategis (b) bernilai positif
yaitu 1,146 maka dapat diartikan setiap kenaikan 1% ,maka akan
meningkatkan kinerja Unit Internal Audit & Control sebesar
1,146.
Nilai thitung untuk variabel bebas rencana strategis 7,638
lebih besar dari t-tabel 1,679 artinya dapat disimpulkan bahwa
rencana strategis berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit
Internal Audit & Control. Nilai Koefisien b positif, artinya jika
rencana strategis naik maka kinerja Unit Internal Audit & Control
juga naik.
Nilai signifikansi < 0,05 terlihat pada kolom Sig
(Signifikan) pada tabel 4.25 Coeficients Sig. 0,000 atau lebih kecil
dari nilai probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dapat
disimpulkan bahwa rencana strategis berpengaruh terhadap
kinerja Unit Internal Audit & Control. Nilai Koefisien b positif,
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artinya jika rencana strategis naik maka kinerja Unit Internal
Audit & Control juga naik.
Hipotesis kedua menyatakan diduga rencana strategis
Unit Internal Audit & Control berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control PT. GMF Aero
Asia. Hasil Pengujian statistik menunjukan bahwa nilai koefisien
regresi variabel Independensi adalah 0,955. Nilai ini signifikan
pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000. Hasil ini
didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung 7,638 > t tabel
1,679. Hal ini menunjukan bahwa rencana strategis berpengaruh
signifikan terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control PT. GMF
Aero Asia.
Penerapan rencana strategis Unit Internal Audit &
Control sangat berpengaruh terhadap kinerja dari Unit Internal
Audit & Control itu sendiri. Rencana strategis dibuat untuk
mencapai misi dari Unit Internal Audit & Control untuk membuat
tata kelola yang bersih untuk keuntungan perusahaan melalui
perlindungan risiko audit & pengendalian fasilitasi. Pelaksanaan
rencana strategis ini adalah perpanjangan tangan atau
penjabaran secara teknis misi perusahaan secara keseluruhan
yaitu untuk menyediakan pemeliharaan, perbaikan dan solusi
pemeriksaan yang terintegrasi dan dapat diandalkan untuk
keamanan udara dan kualitas hidup manusia yang terjamin.
Tanpa rencana strategis Unit Internal Audit & Control maka
pencapaian misi perusahaan akan lebih sukar, pun ditunjang
dengan rencana strategis dari unit lain secara keseluruhan akan
menunjang keberhasilan misi perusahaan yang telah ditetapkan.
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Unit Internal Audit & Control atau audit internal
merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari rangkaian
proses kegiatan pelaporan perusahaan kepada masyarakat atau
corporate reporting supply chain. Unit Internal Audit & Control
atau audit internal memegang peranan yang sangat penting dan
strategis dalam membangun iklim usaha yang sejalan dengan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Indonesia.
Menurut Standar kinerja dalam hal pengelolaan fungsi audit
internal, penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola
fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan
bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi
organisasi. Karena peran Unit Internal Audit & Control atau audit
internal sangat penting dan strategis maka perlu perencanaan
strategis yang mendukung visi dan misi perusahaan yang lebih
operasional. Rencana strategis Unit Internal Audit & Control
berupa

program-program

berkesinambungan

menunjang

kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan sehingga
performa

perusahaan

menjadi

lebih

baik

lagi

dengan

peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control.
Dapat dipahami bahwa rencana strategis Unit Internal
Audit & Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control. Peningkatan
kinerja Unit Internal Audit & Control diperlukan agar dapat
memberi nilai tambah bagi PT. GMF-Aero Asia dalam
menjalankan visi dan misinya.
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C. Peningkatan Kinerja Unit Internal Audit & Control pada
penerapan Good Corporate Governance dan Rencana
Strategis
Hipotesis ketiga menyatakan diduga penerapan Good
Corporate Governance dan rencana strategis Unit Internal Audit
&

Control

berpengaruh

positif

dan

simultan

terhadap

peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control. Hasil
Pengujian statistik menunjukan bahwa Coeficients Sig. 0,000 atau
lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,000< 0,05). Hasil ini
didukung oleh hasil perhitungan nilai f hitung 39,177 < f tabel
3,20. Hal ini menunjukan bahwa penerapan good corporate
governance dan rencana strategis Unit Internal Audit & Control
secara

bersama-sama

(simultan)

berpengaruh

signifikan

terhadap peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control.
Hipotesis ketiga, dalam penelitian ini berhasil dibuktikan,
diduga karena penerapan good corporate governance dan
rencana strategis Unit Internal Audit & Control secara bersamasama merupakan bagian yang terintegrasi didalam menghasilkan
peningkatan kinerja Unit Internal Audit & Control yang semakin
baik dan berkualitas.
Dengan penerapan Good Corporate Governance akan
meningkatkan kinerja audit internal sebaliknya peningkatan
kinerja audit internal berperan memperlancar pelaksanaan Good
Corporate Governance. Hal ini mempunyai efek timbal balik yang
signifikan dan berkesinambungan. Untuk itu sangatlah penting
bila kita dapat mengukur kinerja dari audit internal dalam suatu
organisasi untuk meningkatkan fungsinya yang semuanya diatur
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dalam standar profesi audit internal. Begitu pula rencana
strategis adalah penjabaran dari visi dan misi perusahaan dengan
program-program berkesinambungan yang sangat strategis yang
pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas jasa
audit internal yaitu menilai dan memberikan rekomendasi yang
sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai
tujuan-tujuan perusahaan.
Jadi kedua variabel yaitu Good Corporate Governance dan
rencana strategis Unit Internal Audit & Control secara bersamasama

berpengaruh

berkemungkinan

secara

atau

positif

dan

berpeluang

signifikan

betul-betul

(yaitu
benar

berpengaruh) terhadap peningkatan kinerja Unit Internal Audit &
Control yang semakin baik dan berkualitas.

*****
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BAB 6
PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan Good Corporate Governance secara keseluruhan
meningkatakan performance semua bagian yang secara
intregrasi dan berkesinambungan menjalankan nilai-nilai
Good

Corporate

Governance,

demikian

juga

dengan

peningkatan kinerja pada Unit Internal Audit & Control yang
merupakan bagian pengawasan internal dimana fungsinya
untuk membantu manajemen mewujudkan visi dan misi
perusahaan. Dengan menjalankan rencana strategis secara
berkesinambungan dari tahun ke tahun maka semakin dapat
dirasakan manfaatkan dari fungsi Unit Internal Audit &
Control ini untuk membantu manajemen dalam mewujudkan
tujuan perusahaan.
2. Hasil penelitian ini rata-rata responden menjawab dengan
nilai yang cukup tinggi untuk peningkatan kinerja Unit Internal
Audit & Control. Manajemen PT. GMF Aero Asia memerlukan
kinerja yang semakin baik dari Unit Internal Audit & Control
dalam pengelolaan perusahaan yang semakin efisien dan
efektif di kemudian hari.
3. Terbukti benar bahwa ada pengaruh positif dan signifikan
antara Good Corporate Governance terhadap kinerja Unit
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Internal Audit & Control PT. GMF Aero Asia. Penerapan Good
Corporate Governance berpengaruh sedang terhadap kinerja
Unit Internal Audit & Control namun begitu, penerapan Good
Corporate Governance adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar
karyawan yang menjunjung tinggi nilai etika dan komitmen
yang baik dan merupakan esensi aktivitas bisnis sehingga
menjadikan PT. GMF Aero Asia terdepan dalam segi kualitas,
memiliki reputasi yang tinggi dan terpercaya serta dapat
bersaing di dunia bisnis internasional.
4. Terbukti benar bahwa ada pengaruh positif dan signifikan
antara rencana strategis Unit Internal Audit & Control
terhadap kinerja Unit Internal Audit & Control PT. GMF Aero
Asia. Penerapan rencana strategis Unit Internal Audit &
Control berpengaruh kuat terhadap kinerja Unit Internal Audit
& Control. Penerapan Rencana strategis adalah pelaksanaan
program-program yang berkesinambungan untuk mencapai
misi unit tersebut yang berpengaruh dalam peningkatan
kinerja Unit Internal Audit & Control.
5. Terbukti benar bahwa ada pengaruh positif dan signifikan
antara Good Corporate Governance dan rencana strategis
Unit Internal Audit & Control secara simultan terhadap kinerja
Unit Internal Audit & Control PT.GMF Aero Asia. Penerapan
Good Corporate Governance dan rencana strategis Unit
Internal Audit & Control secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh sangat kuat terhadap kinerja Unit Internal Audit
& Control PT. GMF Aero Asia. Kedua variabel ini sangat
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berhubungan dengan peningkatan kinerja Unit Internal Audit
& Control karena satu sama lain saling menunjang dan terkait.

*****
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