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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan usaha telah sampai pada tahap persaingan 

global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat.Dalam 

situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang 

tangguh.Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan 

diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif. Prinsip-prinsip GCG 

berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Badan Usaha Milik Negara Nomor 

Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance 

pada BUMN mencakup transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kewajaran. Secara umum, governance lebih ditujukan 

untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan.Hal ini juga berlaku bagi 

BUMN. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu unit usaha yang 

sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negara sehingga 

BUMN bertanggung jawab kepada Negara.Untuk mencapai GCG, aktivitas 

BUMN dtuntut agar efektif dan efisien serta menghasilkan produk yang 

berkualitas dengan harga yang bersaing. Akan tetapi dalam mewujudkan GCG, 

BUMN mengalami berbagai hambatan dan kendala diantaranya dalam hal 

pengendalian intern. 

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2009 

(September 2009), BPK mengatakan selain terdapat temuan kelemahan Sistem 
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Pengendalian Intern (SPI) pada beberapa BUMN, juga ditemukan ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah 

atau kerugian daerah yang terjadi di perusahaan, potensi kerugian daerah atau 

potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan, kekurangan penerimaan, 

administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefekifan. 

 Adapun pada Maret 2010 dalam IHPS II 2009, hasil pemeriksaan atas 

operasional BUMN mengungkapkan adanya 30 kasus kelemahan SPI pada 

delapan BUMN dan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan sebanyak 65 kasus, dapat dilihat pada tabel 1.1. Hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Lainnya 

(LKKL)  yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan 

Pengecualian pada umumnya pengendalian intern telah memadai. Sedangkan 

LKKL yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat memerlukan 

perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. 

Sedangkan dalam IHPS II 2010 pada Maret 2011, BPK mengungkapkan 

hasil pemeriksaan atas operasional BUMN terdapat adanya 59 kasus kelemahan 

SPI dan  adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 

sebanyak 78 kasus dapat dilihat pada tabel 1.2. 

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa masih cukup banyak 

kasus kelemahan SPI pada beberapa BUMN pada beberapa jenis kasus. Walaupun 

demikian, terdapat penurunan jumlah kasus kelemahan SPI pada tahun 2010 

dibandingkan tahun 2009. Sedangkan untuk kasus ketidakpatuhan perundang-
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undangan terdapat kenaikan jumlah kasus pada tahun 2010 dibandingkan tahun 

2009. 

Tabel 1.1 

Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan 

Pada Kementerian BUMN dalam IHPS II 2009 

 

Jenis Kasus 
Jumlah 

Kasus 

Kasus kelemahan SPI :  

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 2 

Perencanaan kegiatan tidak memadai 3 

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu 

atauketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja 

1 

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan  berakibat 

hilangnya potensi penerimaan/pendapatan 

6 

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 

peningkatan biaya 

11 

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 7 

Jumlah 71 

Temuan Karena Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan :  

Kerugian Negara/kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik Negara 19 

Potensi kerugian Negara/potensi kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik 

Negara 

11 

Kekurangan penerimaan Negara atau perusahaan milik Negara 18 

Administrasi 12 

Ketidakhematan 3 

Ketidakefektifan  2 

Jumlah 65 

Sumber : IHPS II 2009 (BPK, 2010) 
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Tabel 1.2 

Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan 

Pada Kementerian BUMN dalam IHPS II 2010 

 
Jenis Kasus Jumlah 

Kasus 

Kasus Kelemahan SPI :  

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 6 

Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 1 

Perencanaan kegiatan tidak memadai 5 

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan 

Negara/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan 

1 

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau 

ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja 

2 

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 

hilangnya potensi penerimaan/pendapatan 

8 

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 

peningkatan biaya 

12 

Lain-lain pada kelemahan sistem pengendalian anggaran pendapatan dan belanja 4 

Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan 

prosedur 

7 

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 13 

Jumlah 59 

Temuan Karena Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan :  

Kerugian Negara (termasuk kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik 

Negara) 

15 

Potensi kerugian Negara (termasuk potensi kerugian Negara yang terjadi pada 

perusahaan milik Negara) 

24 

Kekurangan penerimaan Negara atau perusahaan milik Negara 8 

Administrasi 8 

Ketidakhematan 9 

Ketidakefisienan 1 

Ketidakefektifan 13 

Jumlah 78 

Sumber : IHPS II 2010 (BPK, 2011) 

 

  

 



5 

 

Astri Dewi S, 2012 
Hubungan Profesionalisme Satuan Pengawas Intern Dengan Efektivitas Sistem Pengendalian 
Internal Penjualan 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Selain data dari IHPS, pada beberapa BUMN juga terdapat kasus 

penyelewengan penjualan. Bentuk penyelewengan terjadi di PT.Telkom, seperti 

yang dilansir dari Tempo Online (16 Januari 2006). Pada Rabu 11 Januari 2006,  

John Welly, Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan PT Telkom 

ditahan polisi terkait dengan dugaan korupsi di PT Telkom senilai ratusan miliar 

rupiah yaitu terdapat manipulasi pulsa yang dilakukan Telkom dengan teknologi 

voice over Internet protocol (VoIP). Dari investigasi polisi dan informasi dari 

orang dalam, terungkap adanya pencurian pulsa sambungan langsung 

internasional (SLI) dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ). Dalam 

prakteknya, Telkom dan Mobisel melakukan kerjasama dalam memanipulasi 

sambungan langsung internasional (SLI) menjadi tarif lokal. 

Terjadinya korupsi dan kerugian perusahaan salah satunya disebabkan 

kelemahan sistem pengendalian intern. Seperti yang dilansir dari tempo.com (16 

Juli 2012), Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk 

Transparansi Anggaran mengatakan bahwa berdasarkan analisis hasil audit BPK 

tahun 2005-2011, ditemukan 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara 

yang korup dengan PT Telkom berada di urutan pertama dan PT KAI di urutan ke 

19. Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran juga menjadi sebab hilangnya 

potensi penerimaan negara dari sektor BUMN. Selain itu kelemahan struktur 

sistem pengendalian intern juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan BUMN. 

 Untuk mengatasi kasus-kasus penyelewengan yang merugikan perusahaan 

salah satunya adalah dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif. 

Seperti yang dijelaskan oleh COSO ( The Comitee of  Sponsoring Organizations 
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of The Treadway Commission), definisi dari pengendalian intern adalah suatu 

proses yang dipengaruhi oleh direktur, manajemen dan karyawan lainnya yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang : (1) Efektifitas dan 

efisiensi operasi, (2) Kehandalan laporan keuangan, dan (3) Kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

Untuk mencapai keefektifan sistem pengendalian intern, dibutuhkan suatu 

pihak yang memeriksa dan mengevaluasi struktur pengendalian internal secara 

periodik dan membuat rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Pada BUMN, 

pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern. Setiap BUMN 

harus memiliki Satuan Pengawas Intern, hal ini sesuai dengan UU No 19 Tahun 

2003 tentang BUMN, PP No.45 Tahun 2005  tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengawasan dan Pembubaran BUMN  Pasal 66 ayat 1 dan 2, serta Kepmen 

BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada 

BUMN, Pasal 22 (1). Satuan Pengawas Intern  merupakan unit kerja yang 

bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem 

pengendalian, pengelolaan (manajemen), dan pelaksanaan serta memberikan saran 

perbaikannya. Satuan Pengawas Intern memiliki peran yang sangat penting untuk 

ikut membantu dalam mewujudkan sistem pengendalian internal dengan 

menjalankan fungsi pengawasan. Untuk itu profesionalisme Satuan Pengawas 

Intern sangat dituntut  dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas sistem 

pengendalian intern penjualan yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan anggaran. 

Bodnan dan Hopwood dalam Amir Abadi Jusuf (2004:8) menyatakan bahwa salah 
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satu aspek penting dalam Sistem Informasi Akuntansi adalah bahwa di dalam 

sistem itu terdapat pengendalian intern. Sejalan dengan itu, Azhar Susanto dan La 

Midjan (2004:67) juga mengemukakan pendapatnya bahwa sistem pengendalian 

intern yang dijalankan harus ditunjang oleh sistem akuntansi yang baik agar 

sistem pengendalian intern dapat mencapai  sasaran. Maka dapat disimpulkan 

antara struktur pengendalian intern dengan sistem informasi akuntansi memiliki 

hubungan yang erat dan saling menunjang. Adapun anggaran berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Anggaran akan efisien jika 

diimbangi dengan pengendalian yang efektif dan pengendalian akan memberikan 

hasil yang optimal jika anggaran dijadikan sasaran dan sarana dalam setiap 

aktivitas perusahaan (Apandi Nasehatun, 1999:6).  

Penelitian sebelumnya terkait dengan profesionalisme Satuan Pengawas 

Intern dan pengendalian internal dilakukan oleh Shinta Carlina (2004) dan Junita 

Purba (2010). Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil salah satu variabel dari masing-masing penelitian. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis mengambil variabel X dari 

penelitian Shinta Carlina yaitu profesionalisme Satuan Pengawas Intern dan 

mengambil variabel Y dari penelitian Junita Purba yaitu efektivitas sistem 

pengendalian internal penjualan. Penulis memilih sistem pengendalian internal 

penjualan karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan BUMN baik itu 

penjualan barang maupun jasa. Sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian 

internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian 

perusahaan. Sedangkan penulis memilih BUMN karena merupakan salah satu aset 
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negara yang berperan dalam pembangunan. Oleh karena itu, penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian yang berjudul : 

“Hubungan Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern dengan Efektivitas 

Sistem Pengendalian Internal Penjualan“ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdapat kelemahan sistem 

pengendalian intern pada beberapa BUMN. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian 

dari rumusan masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana gambaran profesionalisme Satuan Pengawas Internal pada 

BUMN yang berpusat di Kota Bandung? 

2. Bagaimana gambaran efektivitas sistem pengendalian internal penjualan 

pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung? 

3. Bagaimana hubungan antara profesionalisme Satuan Pengawas Intern 

dengan efektifitas sistem pengendalian intern penjualan pada BUMN yang 

berpusat di Kota Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 

untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih luas berkaitan dengan 

profesionalisme Satuan Pengawas Intern dan efektivitas sistem pengendalian 

internal penjualan pada BUMN yang ada di Kota Bandung. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran profesionalisme Satuan Pengawas Intern 

pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui gambaran efektivitas sistem pengendalian intern 

penjualan pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui hubunganantara profesionalisme satuan pengawas 

intern terhadap efektivitas sistem pengendalian internal penjualan pada 

BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Aspek Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

akuntansi dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

dijadikan bahan kajian dalam pengembangan lebih lanjut khususnya 

mengenai profesionalisme satuan pengawas intern dan efektivitas 

pengendalian intern. 

2. Aspek praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada BUMN yang ada di 

Kota Bandung dalam membuat kebijakan terutama mengenai sistem 

pengendalian intern. 

 

 


