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ABSTRACT 

In this globalization era, internal auditor function is needed to control an internal 

control system and increase performance of entity as a refelection of Good Coporate 

Governance mechanism. The purpose of this research is to make an analysis about the 

influence of independency and professional ethics of internal auditor’s to Good Corporate 

Governance mechanism in government entity (PT. PLN Persero). The sample of this research 

is 72 internal auditor’s who works in PT. PLN (Persero) Pusat and Distribusi Jawa Timur.    

This research used probabilty sampling to determine which sample to be used in this 

research. The researcher used a questionnaire as a method to gather data and likert scale to 

measure the score using a multiple regression model and Statistical Product and Service 

Solution  (SPSS)  to calculate the data. 

The results of this research shows : (1) simultaneously the effect of independency and 

professional ethics of internal auditor’s had a significant influence to Good Corporate 

Governance mechanism in PT. PLN (Persero) Pusat and Distribusi Jawa Timur. (2) 

independency had  significant effect to Good Corporate Governance mechanism in PT. PLN 

(Persero) Pusat and Distribusi Jawa Timur. (3)   professional ethics had no signifiact effect 

to Good Corporate Governance mechanism in PT. PLN (Persero) Pusat and Distribusi Jawa 

Timur. 

Keywords : Internal auditor’s, Independency, Professional ethics and Good Corporate 

Governance. 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Di era globalisasi dewasa ini, sangat marak bermunculan kasus pencurian 

(fraud) dalam berbagai bentuk seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan. Tidak hanya itu, banyaknya keluhan yang 

muncul dari konsumen atas produk dan jasa yang diberikan  BUMN (Andi, 2004) 

merupakan akibat dari lemahnya pengendalian internal. Untuk meminimalisir 

terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut, maka dikeluarkanlah Keputusan 

Menteri BUMN Nomor : kep-117/M-MBU/2002 pasal 22  yang menyebutkan bahwa 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki sistem pengendalian yang baik. 

    Implementasi sistem pengendalian internal yang baik pada BUMN tentunya 

akan meningkatkan kesejahteraan konsumen. PT. PLN (Persero) Pusat dan Distribusi 

Jawa Timur merupakan BUMN yang ditetapkan sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan data statistik PLN tahun 2011 didapati PLN DKI Jakarta menepati urutan 

keenam dalam jumlah pelanggan yang mengkonsumsi listrik di Indonesia, dengan 
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persentase sebesar 8,43%. Sedangkan PLN Distribusi Jawa Timur menduduki 

peringkat keempat untuk pelanggan yang mengkonsumsi listrik, yaitu sebsar 17,16 %. 

Berdasarkan fakta tersebut maka apabila terciptanya pengendalian internal yang baik,  

akan mendorong terwujudnya kinerja perusahaan yang baik, sehingga konsumen 

listrik dapat terpenuhi kebutuhannya.  Peningkatan kinerja tentunya akan tercermin 

dalam perwujudan Good Corporate Governance (GCG) yang baik. 

   Untuk meningkatkan GCG, diperlukan peran internal auditor yang efektif 

(Gusnardi, 2008). Untuk melakukan pengawasan secara efektif, maka internal auditor 

perlu meningkatkan kompetensi dan keahliannya disertai dengan sikap yang 

berpedoman pada Standar Profesi Auditor Internal (SPAI). Untuk tetap kompeten, 

tentunya seorang internal auditor harus memiliki salah satu fingsi audit internal yaitu 

independensi. Di dalam SPAI (2004 ; 15), dijelaskan bahwa independensi auditor 

internal dilihat melalui dua hal utama yaitu independensi organisasi dan objektivitas 

auditor internal. Independensi organisasi adalah kondisi di mana fungsi audit internal 

harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi 

tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki 

akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Organisasi. Sedangkan objektivitas individu adalah mental objektif internal auditor 

untuk tidak memihak.   

   Dengan independensi yang dimiliki, maka auditor internal dapat  melakukan 

pengawasan secara objektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sehingga 

menghasilkan masukan yang sangat objektif bagi manajemen. Dengan rekomendasi 

yang berkualitas sebagai bahan masukan bagi manajemen entitas, maka diharapkan 

akan meningkatkan kinerja entitas yang tercermin dalam peningkatan GCG 

perusahaan. Selain independensi, untuk tetap menjaga kompetensi yang dimilikinya 

internal auditor harus berpedoman pada kode etik profesional, yang terwujud dalam 

etika profesi.  

   Etika profesi merupakan pedoman berperilaku dan prinsip dasar bagi internal 

auditor untuk menjalankan praktik audit (SPAI, 2004 ; 11). Dengan berpedoman pada 

etika profesi maka diharapkan kinerja auditor internal meningkat dan berdampak 

positif bagi peningkatan GCG. Dalam penelitian ini diharapkan independensi dan 

etika profesi internal auditor dapat berdampak positif bagi peningkatan GCG 

perseroan, yang tercermin dalam pirnsip-prinsip GCG.   

   Independensi dan etika profesi merupakan dua variabel yang begitu menarik 

untuk diteliti. Yost (diakses Oktober 2012) menyatakan bahwa independensi 

merupakan kondisi unik yang dialami oleh auditor, karena auditor menerima fee dari 

perusahaan yang mereka audit. Selain itu, maraknya kasus manipulasi akuntansi yang 

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), seperti Akuntan Arthur Anderson 

(Purnamasari, 2006), merupakan kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor. 

Pelanggaran terhadap etika ini seharusnya tidak terjadi, apabila auditor tetap 

berpedoman teguh pada standar profesi dan nilai independensi.   

   Dalam mewujudkan GCG, entitas membutuhkan peran dari internal auditor 

yang menegakkan nilai independensi dan etika profesi secara konsisten dan 

berkesinambungan. Belandaskan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ’’Pengaruh Independensi dan Etika Profesi 
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Internal Auditor dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi 

pada PT PLN Persero Pusat dan Distribusi Jawa Timur)’’ 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh independensi internal auditor terhadap Good 

Corporate Governance pada PT. PLN (Persero) Pusat dan Distribusi Jawa 

Timur? 

2. Apakah terdapat pengaruh etika profesi internal auditor terhadap Good 

Corporate Governance pada PT. PLN (Persero) Pusat dan Distribusi Jawa 

Timur? 

3. Apakah terdapat pengaruh independensi dan etika profesi internal auditor 

secara simultan terhadap Good Corporate Governance pada PT. PLN 

(Persero) Pusat dan Distribusi Jawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah, yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh independensi internal auditor terhadap Good Corporate 

Governance PT. PLN (Persero) Pusat & PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur. 

2. Mengetahui pengaruh etika profesi internal auditor terhadap Good Corporate 

Governance PT. PLN (Persero) Pusat & PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur. 

3. Mengetahui pengaruh independensi internal auditor dan etika profesi internal 

auditor (simultan) terhadap  Good Corporate Governance PT. PLN (Persero) 

Pusat & PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Agency Theory 

Agency theory dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. 

Meckling di tahun 1976 (Jensen dan Smith. Jr,  1985). Daniri (2006 ; 5) 

mendefinisikan agency theory sebagai perspektif, yaitu manajemen sebagai ‘agents’ 

bagi pemegang saham yang bertindak dengan penuh kesadaran untuk memenuhi 

kepentingannya sendiri, dan bukan menjadikan mereka sebagai pihak yang bijaksana 

dan adil mewakili kepentingan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan 

perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, maka akan tercipta 

benturan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (conflict of 

interest) sehingga diperlukan pengawasan terhadap manajemen yang dapat 

memunculkan biaya pengawasan (agency cost). 

Wolfenshon (1999) dalam Sari dan Raharja (diakses Oktober 2012), 

menyebutkan bahwa agency theory merupakan teori yang mengharuskan adanya 

pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen telah 

mengelola entitas dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang 

yang berlaku.  Atas dasar teori inilah lahir kebutuhan akan peran auditor untuk 

menjembatani kepentingan pemegang saham dan pihak manajemen perseroan. 
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2.2 Good Corporate Governance (GCG) 

  GCG merupakan pola hubungan (struktur), sistem dan proses yang 

memberikan arahan pada organ perusahaan (didefinisikan sebagai Direksi, Dewan 

Komisaris, dan RUPS) untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham 

(shareholder) secara berkesinambungan (terus menerus), namun tetap memberikan 

perhatian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan entitas (stakeholder) 

lainnya, dengan dasar dan norma aturan yang berlaku (Daniri, 2006 ; 8)  

  Ginting (2007) menyebutkan bahwa GCG merupakan suatu rangkaian proses, 

dapat berwujud kebiasaan, aturan dan institusi yang memiliki pengaruh terhadap 

arahan, pengelolaan, dan pengedalian atas suatu entitas. Dari penjabaran definisi di 

atas, membawa kita pada satu kesimpulan mengenai definisi good corporate 

governance. Penulis menyimpulkan berbagai definisi di atas sebagai berikut : GCG 

merupakan suatu struktur dan proses yang diterapkan di dalam unit-unit entitas 

mengenai sistem tata kelola perusahaan. Tujuan utama dari tata kelola tersebut adalah 

meningkatkan nilai entitas, yang tercermin dalam nilai pemegang saham, secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang, dan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan dengan entitas). 

 Implementasi GCG terkait dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang 

dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/14/PBI/2006 Ps.1 ayat 6, 

serta Daniri (2006 ; 9), yaitu keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggung 

jawaban, kemandirian dan kewajaran. 

2.3 Independensi Internal Auditor 

Dalam SPAI (2004 ; 15), standar atribut 1100, dijelaskan bahwa independensi 

auditor internal dilihat melalui dua hal utama yaitu independensi organisasi dan 

objektivitas auditor internal. Dijelaskan bahwa independensi organisasi adalah kondisi 

yang mengharuskan fungsi audit internal ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 

meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai 

terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Sedangkan objektivitas auditor 

internal dipaparkan sebagai sikap yang harus dimiliki oleh auditor untuk memiliki 

mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya 

pertentangan kepentingan (conflict of interest).   

Dari penjelasan di atas, seorang internal auditor, tidak dibenarkan untuk 

memihak kepada manajemen entitas tempat ia bekerja. Ia hanya ditugaskan untuk 

melakukan pengawasan terhadap pembuatan laporan keuangan, kegiatan operasi, serta 

kepatuhan organ perseroan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, organisasi 

tempat auditor bernaung, harus memberikan akses yang bebas untuk internal auditor 

berkomunikasi kepada pimpinan dan  dewan pengawas organisasi. Organisasi tersebut 

harus memberikan kondisi yang kondusif kepada internal auditor untuk bertugas tanpa 

adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun. Dengan independensi yang 

dimilik, maka internal auditor dapat menjalankan fungsinya dengan baik di dalam 

entitas. 
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2.4 Etika Profesi Internal Auditor 

Nadirsyah dan Yanthi (2009) menjelaskan bahwa etika merupakan sikap 

seseorang untuk bertindak dan bersikap antara satu dengan lainnya. Secara 

komprehensif dijelaskan pula, bahwa etika didefinisikan sebagai arah untuk 

menentukan sikap yang tepat dan benar untuk diambil, berkaitan dengan hal yang 

baik dan buruk, dan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban moral. Dijelaskan pula 

oleh Dittenhofer dan Senneti (1995) dalam Nadirsyah dan Yanthi (2009) bahwa kode 

etik tidak hanya mendeskripsikan apa yang dipertimbangkan sebagai perilaku etis 

maupun tidak, namun disertai dengan langkah-langkah yang sepatutnya diambil 

ketika perilaku tidak etis ditemukan saat melaksanakan tugas. 

Sedangkan Tugiman dalam Asikin (2006) menyebutkan bahwa 

profesionalisme merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang yang professional. 

Seseorang yang profesional memiliki keahlian dan kecakapan teknis, dan mereka 

wajib memiliki kesungguhan dan ketelitian dalam bekerja dan melaksanakan 

tugasnya, serta ketelitian yang mendetail saat melaksanakan tugas diiringi dengan  

keberanian menanggung risiko, ketekunan serta ketabahan hati, berintegritas tinggi, 

memiliki konsistensi serta menyatunya pemikiran, perkataan dan hati mereka saat 

melakukan pekerjaan. 

Di dalam SPAI (2004 ; 11) ditetapkan bahwa etika profesi merupakan standar 

perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku yang 

terkandung di dalamnya membentuk prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan oleh 

auditor internal dalam menjalankan proses audit internal. Disebutkan bahwa auditor 

internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh 

dengan martabat serta kehormatan. Selain menerapkan kode etik, auditor internal juga 

harus memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dari berbagai definisi di atas, dapat kita tarik gambaran besar mengenai etika 

profesi. Bahwa etika profesi internal auditor adalah seperangkat dan serangkaian nilai 

moral dan etika yang dimiliki oleh seorang auditor internal yang professional, yang 

diterapkan saat melaksanakan tugasnya, dimana mereka harus mengedapankan 

integritas dan objektivitas yang tinggi saat bertugas, di mana semua itu telah tertuang 

di dalam kode etik profesi auditor internal, yang dirangkum dalam kesatuan Standar 

Profesi Auditor Internal (SPAI).  

2.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi GCG 

Untuk memperkuat teori penelitian, penulis menelaah beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi GCG. Daniri (2006 ; 1) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

pemicu yang menuntut penerapan GCG di setiap perusahaan. Seiring dengan 

perkembangan zaman, muncul keinginan perusahaan untuk menjadi perusahaan yang 

menguntungkan dan terus bertumbuh hingga di masa mendatang. Selain itu, 

munculnya krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin, yang diperkirakan 

disebabkan oleh lemahnya sistem hukum, standar akuntansi, audit yang tidak 

konsisten, pandangan direksi yang tidak peduli terhadap hak pemegang saham. Hal ini 

merupakan pemicu dibutuhkannya penerapan GCG.  
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Gusnardi (2006) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh fungsi-fungsi 

audit internal dalam upaya mewujudkan GCG. Fungsi audit yang diujikan adalah 

independensi, kemampuan profesional,  lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal terhadap GCG. Dari hasil 

penelitian tersebut dinyatakan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara fungsi audit internal terhadap GCG. 

Selain itu, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sari dan Raharja 

(Diakses Oktober 2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara peran 

audit internal terhadap perwujudan GCG di BLU. Penelitian selanjutnya yang 

dilakukan oleh Trianingsih (Juli 2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

pemahaman GCG terhadap peningkatan kinerja auditor dimediasi oleh independensi 

dan komitmen organisasi. Hasil dari penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pemahaman GCG terhadap kinerja auditor apabila auditor tersebut 

menegakan sikap yang independen.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ginting (2007) menyatakan bahwa, 

dengan munculnya keharusan perusahaan untuk melakukan tata kelola yang baik, 

maka muncul pula keharusan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya 

terhadap masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan Corporate Social 

Responsibilty.   

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi GCG, yaitu fungsi internal audit yang terdiri dari independensi, 

kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan 

manajemen bagian audit internal (Gusnardi, 2006), kemudian peran pengawas internal 

audit mempengaruhi GCG (Sari dan Raharja diakses Oktober 2012).  

Selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman GCG 

terhadap kinerja auditor apabila auditor tersebut menegakan sikap yang independen 

(Trianingsih, Juli 2007), serta munculnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat lahir dari munculnya GCG (Ginting, 2007).  

Dari penjabaran di atas dapat terlihat bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi GCG, dan yang paling banyak diteliti adalah independensi auditor. 

Hal ini mendorong penulis untuk mengangkat penelitian mengenai independensi. 

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada bagian latar belakang dan sebagian 

penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, bahwa independensi merupakan 

tema yang menarik untuk diangkat dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang 

penelitian terdahulu didapat bahwa pentingnya peran internal audit yang independen 

dapat mendorong peningkatan GCG (Gusnardi, 2006). Berlandaskan pada pemikiran 

inilah, maka penulis mengangkat independensi menjadi salah satu variabel penelitian 

penulis. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Bagian ini mencakup berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi 

dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Arel, Beaudoin, Cianci (Diakses 

Oktober 2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh etika kepemimpinan dan 

fungsi audit internal dengan mempertimbangkan intensitas moral sebagai variabel 

moderasi, terhadap keputusan pelaporan keuangan. Hasil  dari penelitian ini adalah 
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semakin kuat fungsi audit internal dan semakin lemahnya etika kepemimpinan 

manajer di dalam perusahaan maka akuntan lebih memilih untuk tidak melakukan 

pembukuan atas questionable journal.  Soh dan Bennie (Diakses Oktober 2012) 

melakukan penelitian mengenai fungsi-fungsi audit internal, yaitu persepsi, efektivitas 

serta evaluasinya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Internal Audit 

Function (IAF), digunakan sebagai salah satu alat untuk meminimisasi risiko 

perusahaan. 

Sari dan Raharja (Diakses Oktober 2012) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh peran audit internal dalam rangka mewujudkan GCG pada BLU di seluruh 

Indonesia. Hasil dari penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan antara peran 

audit internal terhadap pelaksanaan GCG pada entitas BLU di seluruh Indonesia. 

Gramling, Nuhoglu, Wood (April 2012). Penelitian mereka melihat perbedaan 

implementasi fungsi audit internal di antara dua negara yang tergolong ekonomi maju 

dan ekonomi berkembang. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa fungsi internal 

audit di negara berkembang lebih ditempatkan pada fungsi penilaian dan konsultasi 

manajemen, sedangkan fungsi internal audit di negara maju lebih ditempatkan pada 

tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi audit. 

Selanjutnya Hill dan Booker (Maret 2007) yang melakukan penelitian 

mengenai pandangan pembuat peraturan akuntansi yang bekerja untuk negara atas 

joint service yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu menyediakan 

jasa audit internal dan audit eksternal. Dari penelitian ini didapat hasil yaitu  dengan 

dilakukannya joint service oleh suatu KAP, maka akan menimbulkan persepsi bagi 

dewan akuntansi atas independensi KAP tersebut. Selanjutnya, Andi (November 

2004) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan 

manajer terhadap kinerja perusahaan. Didapat hasil penelitian bahwa secara simultan 

terdapat pengaruh signifikan antara manajer keuangan, puncak, produksi dan 

pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan secara parsial variabel 

bebas mempengaruhi variabel terikat kecuali manajer puncak. 

Wijayanti (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen 

(organisasi dan profesional) internal auditor terhadap kepuasan kerja auditor. Dari 

penelitian tersebut didapat bahwa komitmen (baik komitmen profesional dan 

komitmen organisasi) tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor internal. 

Dari penelitian ini apabila dikaitkan dengan penelitian penulis, komitmen profesional 

merupakan bagian dari etika profesi internal auditor. Berikutnya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh  Trianingsih (2007). Penelitiannya mengenai pengaruh 

pemahaman Good Corporate Governance (GCG), gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap kinerja auditor yang dimediasi oleh independensi dan komitmen 

organisasi auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

pemahaman mengenai GCG tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor.  

Desyanti dan Ratnadi (Januari 2008) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh independensi, keahlian profesional serta pengalaman kerja pengawas intern 

di Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung. Hasilnya independensi 

pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan struktur 

pengendalian intern. Keahlian profesional pengawas intern berpengaruh terhadap 

efektivitas penerapan struktur pengendalian intern. Dari hasil penelitian tersebut 

apabila dihubungkan dengan penelitian penulis maka dengan berjalannya keefektifan 

penerapan pengendalian internal maka akan meningkatkan tata kelola perusahaan 
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yang baik, sehingga dapat tercipta GCG. Asikin (Februari 2006) melakukan 

penelitian megenai pengaruh peran internal auditor untuk mengungkapkan temuan 

audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  internal auditor dapat 

memberikan masukan berupa nasehat, saran dan evaluasi terhadap pihak manajemen. 

Tindak lanjut dari  temuan auditor tersebut yang berhak menentukan sepenuhnya 

adalah manajemen.  

Purnamasari (Agustus 2006) melakukan penelitian mengenai sifat 

machiavellian yang dilihat pengaruhnya terhadap independensi dan perilaku etis 

auditor.Hasilnya tidak terdapat hubungan positif antara pertimbangan etis dengan 

independensi dan perilaku etis auditor. Penelitian ini menjadi pendukung penelitian 

penulis, karena terdapat hubungan antara independensi dan perilaku etis auditor. 

Gusnardi  (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor internal audit yang 

mempengaruhi pelaksanaan GCG. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan 

faktor audit internal yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup 

pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan GCG. Secara parsial 

independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan dan 

manajemen bagian audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pelaksanaan GCG. 

Fanning dan Piercey (diakses Oktober 2012). Penelitian ini melihat 

penggunaan informasi dan interpersonnal skills yang dimiliki oleh internal auditor 

untuk mempengaruhi keputusan manajer. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan 

kondisi lemahnya informasi yang dimiliki perusahaan, internal auditor dapat 

mengubah keputusan manajer dengan menggunakan kesediaan internal auditor untuk 

menyediakan informasi mengenai interpersonal skills dan menggunakan struktur 

argumen data. Nadirsyah dan Yanthi (2009). Dalam penelitian ini mereka melihat 

pengaruh sifat locus of control terhadap pengambilan keputusan etis auditor dalam 

kondisi dilema etis. Hasil penelitian Nadirsyah dan Yanthi menyebutkan bahwa sifat 

internal locus of control sangat berperan dalam pengambilan keputusan etis auditor 

dalam menjalankan profesinya pada kondisi dilema etika. Budaya etis organisasi 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor dalam kondisi dilema etika. 

Orientasi etika tidak mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan pada auditor 

pemerintah aceh. Secara simultan seluruh variabel bebas mempengaruhi pengambilan 

keputusan etis auditor dalam kondisi dilema etis. 

Gusnardi  (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor internal audit 

yang mempengaruhi pelaksanaan GCG. Hasil dari penelitian ini adalah secara 

simultan faktor audit internal yang meliputi independensi, kemampuan profesional, 

lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit 

internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan GCG. Secara parsial 

independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan dan 

manajemen bagian audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pelaksanaan GCG. Berikut adalah rangkuman penelitian terdahulu dalam bentuk 

tabel. 
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Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Variabel Penelitian  Hasil Penelitian Sampel 

Penelitian 

Research Gap 

1 Barbara Arel, 

Cathy A. 

Beaudoin, Anna 

M.Cianci (Tidak 

dicantumkan 

peneliti diakses 

penulis Oktober 

2012) 

 

 

                                                                                                           

 

 

*Variabel bebas : Etika 

kepemimpinan, Fungsi 

internal audit 

*Variabel terikat  : 

questionable journal 

entry 

*Variabel moderasi  : 

Intensitas moral 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntan tidak akan 

membukukan 

questionable journal 

entry  apabila kondisi 

etis kepemimpinan 

lemah dan fungsi 

audit internal kuat.  

 

 

78 Akuntan 

yang memiliki 

pengalaman 

kerja dengan 

rata-rata waktu 

pengalaman 

kerja yaitu 

21,65 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian 

ini adalah akuntan yang 

telah memiliki berbagai 

pengalaman profesi dan 

ditentukan lama waktu 

bekerja 

2 Dominic S. Soh 

dan Nonna 

Martinov Bennie 

(Tidak 

dicantumkan 

peneliti diakses 

penulis Oktober 

2012) 

 

       

                

 

 

Perception of 

internal audit roles, 

Effectiveness of 

internal audit 

function, Evaluation 

of internal audit 

function 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Perencanaan Internal 

Audit Function 

(IAF), memiliki 

hubungan dengan 

profil risiko 

perusahaan. IAF 

adalah  alat untuk 

meminimisasi risiko. 

Sampel yang 

digunakan 

adalah 

perusahaan yang 

berasal dari 

berbagai sektor 

industri (tidak 

dijelaskan 

secara spesifik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini melihat 

fungsi audit internal 

dari sisi persepsi, 

efektivitas dan evaluasi 

audit internal yang telah 

diimplementasikan di 

dalam perusahaan. 

Hasil penelitian 

menjawab pertanyaan 

yang berhubungan 

dengan risiko 

perusahaan.  

3 Maylia Pramono 

Sari dan Raharja 

(Tidak 

dicantumkan 

peneliti, diakses 

penulis Oktober 

2012) 

 

 

 

*Variabel bebas : 

Peran Audit Internal 

*Variabel terikat : 

Good Corporate 

Governance (GCG) 

 Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara peran auditor 

internal terhadap 

Good Corporate 

Governance pada 

BLU 

Seluruh entitas 

yang berstatus 

BLU di 

Indonesia (41 

BLU). 

 

 

 

 

 

 

Objek penelitian adalah 

BLU sedangkan objek 

penelitian penulis 

adalah BUMN.  

Selain itu, variabel 

bebas dalam penelitian 

ini ditekankan pada 

peran Satuan Pengawas 

Internal untuk 

mewujudkan GCG. 

4 Audrey A. 

Gramling, Irem 

Nuhoglu, David 

A. Wood (April 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Variabel bebas  : 

Assurance, 

Consulting, Works 

on Risk, Work on 

Control, Works on 

Governance, 

Kompetensi, 

Objektivitas, Publik 

*Variabel terikat : 

Financial Reporting 

Quality, Kualitas 

GCG, Nilai tambah 

organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internal auditor di 

Turki 

mengimplementasika

n IAF nya untuk 

lebih kompeten pada 

kegiatan konsultasi, 

assurance, dan 

keseluruhan 

kompetensi  

Komite audit yang 

berprofesi di US, 

memiliki tanggung 

jawab lebih terhadap 

IAF dibandingkan 

dengan komite audit 

yang berprofesi di 

Turki.  

Internal auditor 

pada 87 

organisasi di US 

dan 71 internal 

auditor pada 29 

perusahaan di 

Turki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Penelitian ini 

dilakukan pada dua 

negara yang kondisi 

perusahaannya berbeda 

dengan Indonesia. 

 

*Objektivitas internal 

auditor dalam penelitian 

ini merupakan indikator 

tersendiri dan bukan 

merupakan indikator 

dalam independensi. 

5 Cecil L. Hill dan 

Quinton Booker 

 *Variabel bebas : 

State Accountancy 

 

 

Kinerja dari KAP 

yang melakukan 

Anggota aktif 

pada dewan 

 Perbedaan regulator 

antara objek penelitian 
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No. Nama Peneliti Variabel Penelitian  Hasil Penelitian Sampel 

Penelitian 

Research Gap 

(Maret 2007)  

 

 

 

 

Regulatory 

*Variabel terikat 1 

: Tingkat 

kepercayaan 

independensi 

auditor, Peraturan 

yang membolehkan 

KAP untuk 

memberikan joint 

service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pekerjaan internal 

audit dan juga 

eksternal audit 

mempengaruhi 

persepsi anggota 

akuntan publik atas 

independensi auditor 

 

akuntansi 

negara di 50 

negara, distrik 

Kolombia, 

Guam, Puerto 

Rico, U.S 

Virgin Islands. 

penulis dengan 

penelitian ini, selain itu  

sampel penelitian 

penulis adalah internal 

auditor yang berasal 

dari internal 

perusahaan. 

6 Kiagus Andi 

(November 

2004) 

 

  

              

*Variabel bebas  : 

Manajer Puncak, 

Kualitas jasa auditor 

internal, Manajer 

produksi, Manajer 

Keuangan,  

Pengendalian intern 

(COSO) 

*Variabel terikat : 

Kinerja Perusahaan  

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja perusahaan 

dipengaruhi secara 

langsung oleh 

manajer puncak, 

manajer produksi, 

manajer keuangan, 

kualitas jasa auditor, 

pengendalian 

internal.  

 

 

 

42 BUMN, 

dengan sampel 

adalah manajer 

puncak, manajer 

produksi dan 

manajer 

keuangan 

 Sampel penelitian 

adalah manajer BUMN, 

dan internal auditor 

adalah populasi 

penelitian.  

7 Diah Wijayanti 

(2008) 

 

   

  

*Variabel bebas : 

Komitmen  

*Variabel terikat : 

Kepuasan kerja auditor 

*Variabel moderasi : 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Komitmen 

organisasional dan 

profesional tidak 

memiliki pengaruh 

secara signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja auditor internal 

 

*Motivasi tidak 

memoderasi 

hubungan antar 

variabel komitmen 

organisasional, 

profesional dan 

kepuasan kerja 

auditor internal  

43 auditor 

internal yang 

sedang 

mengikuti 

Qualified 

Internal Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sampel yang 

digunakan adalah 

auditor yang sedang 

mengikuti pendidikan 

lanjutan, dan tidak 

terspesifikasi dengan 

jelas bertempat kerja 

dimana. 

 

 

8 Sri Trianingsih 

(Juli 2007) 

 

 

  

  

  

 

 

 

*Variabel bebas  : 

Pemaha man GCG, Gaya 

Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi 

*Variabel terikat : 

Kinerja Auditor 

*Variabel moderasi : 

Independensi auditor dan 

komitmen organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman GCG, 

gaya kepemimpinan, 

dan budaya 

organisasi tidak 

berpengaruh 

langsung terhadap 

kinerja auditor. 

Pemahaman GCG 

dapat meningkatkan 

kinerja auditor 

apabila auditor tetap 

meningkatkan 

independensi. 

Budaya organisasi 

dapat mempengaruhi 

kinerja auditor 

apabila ia 

berkomitmen 

510 auditor 

yang tersebar 

pada 53 KAP di 

Indonesia 

 Independensi dalam 

penelitian ini adalah 

variabel memoderasi 

dan merupakan 

independensi auditor 

eksternal 
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No. Nama Peneliti Variabel Penelitian  Hasil Penelitian Sampel 

Penelitian 

Research Gap 

terhadap 

organisasinya. 

  

9 Ni Putu Eka 

Desyanti dan Ni 

Made Ratnadi 

(Januari 2008) 

 

  

  

 

 

*Variabel bebas  : 

independensi, keahlian 

profesional, Pengalaman 

kerja pengawas intern 

*Variabel terikat : 

Efektivitas penerapan 

struktur pengendalian 

intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independensi 

pengawasan intern, 

keahlian profesional, 

pengalaman kerja 

pengawas intern 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

efektivitas penerapan 

struktur pengendalian 

intern. 

 

42 Bank 

Perkreditan 

Rakyat di 

Kabupaten 

Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sampel yang 

digunakan adalah 

pengawas intern pada 

BPR di kabupaten 

Bandung. 

 

*Efektivitas 

pengawasan intern tidak 

menggambarkan prinsip 

GCG secara 

keseluruhan. 

10 St. Vena 

Purnamasari 

(Agustus 2006) 

 

  

  

  

Variabel bebas  : Sifat 

machiavellian, 

pertimbangan etis 

Variabel terikat 

:Independensi auditor, 

perilaku etis auditor  

 

 

 

 

 

 

 

Sifat machiavellian 

berhubungan negatif 

dengan independensi 

dan perilaku etis 

auditor 

 

 

140 auditor 

yang bekerja di 

KAP di lima 

kota Jakarta, 

Bandung, 

Semarang, 

Jogjakarta dan 

Surabaya 

 Sampel yang digunakan 

adalah auditor eksternal 

yang bekerja di KAP, 

ada kemungkinan hasil 

ini tidak sama dengan 

penelitian penulis. 

 

 

11 Kirsten Fanning 

dan M. David 

Piercey (Tidak 

dicantumkan 

peneliti, diakses 

penulis Oktober 

2012) 

 

  

  

    

     

 

 

*Variabel bebas  : 

Likability , Informasi 

akuntansi, Argumen, 

interpersonal skills 

*Variabel terikat : 

Pengaturan GCG dalam 

entitas 

 Dengan kondisi 

lemahnya informasi 

yang dimiliki 

perusahaan, internal 

auditor dapat 

mengubah keputusan 

manajer dengan 

menggunakan 

kesediaan internal 

auditor untuk 

menyediakan 

informasi 

menggunakan 

struktur argumen 

data. 

Eksekutif, 

manager, dan 

profesional 

bisnis lainnya 

yang sedang 

mengikuti 

program 

pelatihan 

 Penelitian ini 

menggunakan metode 

eksperimental dan 

belum tentu hal ini 

dapat diberlakukan di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

12 Bachtiar Asikin 

(Februari 2006) 

 

  

Si kap profesionalisme 

internal auditor, Peranan 

internal auditor dalam 

pengungkapan .temuan 

audit 

 Internal auditor dapat 

memberikan 

masukan berupa 

nasehat, saran dan 

evaluasi terhadap 

pihak manajemen. 

Tindak lanjut dari  

temuan auditor 

tersebut yang berhak 

menentukan 

sepenuhnya adalah 

manajemen. 

Internal auditor 

yang 

organisasinya 

tidak disebutkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil menunjukan 

bahwa temuan audit 

yang diungkapkan oleh 

internal auditor 

tindaklanjutnya hanya 

ditentukan oleh 

manajemen. 

13 Nadirsyah dan 

Elya Dharma 

Yanthi (2009) 

 

  

  

   

*Variabel bebas : Locus 

of control, Orientasi 

Etika, budaya etis 

organisasi 

*Variabel terikat : 

Pengambilan keputusan 

etis dalam kondisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sifat internal locus 

of control sangat 

berperan dalam 

pengambilan 

keputusan etis 

auditor dalam 

menjalankan 

profesinya pada 

kondisi dilema etika. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah auditor 

internal  dan 

eksternal 

pemerintah 

Aceh 

 Sampel yang digunakan 

adalah internal auditor 

yang bekerja di 

pemerintahAceh. 
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No. Nama Peneliti Variabel Penelitian  Hasil Penelitian Sampel 

Penelitian 

Research Gap 

dilema etis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Budaya etis 

organisasi 

berpengaruh terhadap 

pengambilan 

keputusan etis 

auditor dalam 

kondisi dilema etika. 

 

*Orientasi etika tidak 

mempengaruhi 

auditor dalam 

mengambil 

keputusan pada 

auditor pemerintah 

aceh. 

14 Gusnardi (2006)  

  

*Variabel bebas : Faktor 

audit internal 

*Variabel terikat : 

Pelaksanaan GCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara simultan dan 

parsial faktor audit 

internal yang 

meliputi 

independensi, 

kemampuan 

profesional, lingkup 

pekerjaan, 

pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan, dan 

manajemen bagian 

audit internal 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap 

pelaksanaan GCG 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah BUMN 

yang tercatat di 

BEJ tahun 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Populasi penelitian 

adalah seluruh BUMN 

yang terdaftar di BEJ 

sedangkan penelitian 

penulis adalah hanya 

pada satu BUMN yaitu 

PLN. 

 

*Faktor audit internal 

yang diujikan adalah 

empat fungsi audit 

internal yang telah 

dijabarkan pada 

variabel. 

Sumber : Data olahan penulis (2012) 

 

2.7 Rerangka Pemikiran 

Gambar 1  

Rerangka pemikiran 

    

   

   

 

Sumber  :  Data olahan penulis (2012)  

Dari rerangka pemikiran di atas, dapat dijabarkan keterkaitan antar variabel 

sebagai berikut : (i) apabila seorang internal auditor bersifat independen, maka ia 

dapat bekerja secara objektif dan profesional sehingga tidak berada dalam pengaruh 

maupun tekanan pihak manajemen, sehingga dapat tercipta prinsip independensi, 

selain itu dapat menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga tercipta prinsip 

PERWUJUDAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE 

ETIKA PROFESI 

AUDITOR INTERNAL 

INDEPENDENSI AUDITOR 

INTERNAL 
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transparansi (Gusnardi 2008, Sari dan Raharja (diakses Oktober 2012))  (ii) apabila 

seorang internal auditor mengimplementasikan etika profesi dalam setiap penugasan 

dan pemeriksaan audit, maka keinginan internal auditor untuk mengungkapkan 

temuan audit akan meningkat. Dengan temuan audit yang berkualitas akan tercipta 

prinsip transparansi (Asikin 2006) (iii) apabila internal auditor bersikap independen 

dan mengimplementasikan etika profesinya secara bersama, maka akan terwujud 

prinsip independensi, dan pertanggung jawaban (kesesuaian dengan aturan), yang 

merupakan prinsip GCG. 

2.8 Independensi dan Good Corporate Governance 

Keterkaitan antar variabel ini dapat dilihat melalui penelitian terdahulu. 

Seperti yang telah diteliti sebelumnya oleh  Trianingsih (2007). Dalam penelitiannya 

dapat dilihat keterkaitan antara variabel independensi yang memediasi pengaruh 

pemahaman GCG terhadap kinerja auditor. Dari penelitian tersebut didapat hasil 

bahwa semakin independen auditor maka pemahaman akan GCG mempengaruhi 

kinerja auditor tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin pahamnya 

auditor akan GCG maka akan meningkatkan kinerjanya tentunya diiringi dengan 

ditegakkannya sikap independensi.  

Selain Trianingsih (2007), penelitian yang mengungkap keterkaitan antara 

independensi dengan GCG adalah penelitian yang dilakukan oleh Desyanti dan 

Ratnadi (Januari 2008). Dalam penelitiannya ia melihat pengaruh independensi 

pengawas internal pada efektivitas penerapan struktur pengendalian internal. Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas penerapan struktur pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin efektif struktur pengendalian internal maka akan semakin meningkatkan 

GCG.  

Hal ini dapat dikaitkan pada salah satu prinsp GCG yaitu kemandirian 

(independency). Semakin besar keefektifan pengendalian internal maka semakin besar 

pengaruh pada setiap organ perusahaan untuk bekerja profesional tanpa adanya 

pengaruh dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dihasilkan berkualitas.  

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2006). Dari 

penelitiannya dapat kita lihat keterkaitan antara independensi internal auditor terhadap 

perwujudan GCG. Hasil penelitian Gusnardi (2006) menyatakan bahwa dengan 

independensi internal auditor berpengaruh signifikan terhadap perwujudan GCG, dan 

meningkatkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, 

Responsibility, Independency, Fairnees (TARIF).  

2.9 Etika Profesi dan Good Corporate Governance  

Keterkaitan antar variabel etika profesi terhadap GCG dapat dilihat dari 

penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Asikin (2006). Dalam penelitiannya 

ia menguji pengaruh sikap profesionalisme terhadap pengungkapan temuan audit. 

Dimana indikator sikap profesionalisme salah satunya adalah standar perilaku auditor 

internal, yang tertuang dalam etika profesi (kode etik) internal auditor. Apabila 

temuan audit yang diungkapkan semakin banyak dan berkualitas, maka akan 

menignkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan informasi yang tertuang dalam 
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rekomendasi perbaikan kegiatan operasi perusahaan berkualitas maka akan 

meningkatkan salah satu prinsip GCG yaitu Transparansi (Gusnardi, 2006). 

Selain itu, terdapat pula penelitian yang menemukan bawa tidak terdapat 

pengaruh antara etika dengan GCG.  Nadirsyah dan Yanthi (2009) menemukan dalam 

penelitiannya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara etika profesi dengan 

pengambilan keputusan etis auditor. Hal ini menandakan bahwa tidak memperdulikan 

auditor beretika atau tidak, hal ini tidak mempengaruhi pengambilan keputusan etis 

auditor.  

Pengambilan keputusan etis ini dapat mempengaruhi GCG. Semakin etis 

keputusan ini, maka akan meningkatkan GCG, hal ini disebabkan karena dengan 

semakin etisnya keputusan yang diambil maka akan meningkatkan kualitas keputusan 

auditor. Dengan semakin berkualitasnya keputusan tersebut akan meningkatkan 

transparansi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.  

Namun dari hasil penelitian Nadirsyah dan Yanthi (2009) tidak terdapat 

pengaruh perilaku etis terhadap pengambilan keputusan etis. Dalam penelitian ini, 

penulis memfokuskan pada pengaruh etika profesi terhadap GCG. Hal ini didasari 

pada penelitian yang dilakukan oleh Asikin (2006) yang telah dijelaskan di atas, serta 

didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2006). Dalam 

penelitiannya dinyatakan bahwa auditor yang independen umumnya berperilaku etis.  

2.10 Independensi, Etika Profesi dan Good Corporate Governance 

Keterkaitan antar variabel independensi dan etika profesi secara simultan 

dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusnardi (2006). Dalam 

penelitiannya dinyatakan bahwa terdapat pengaruh independensi, kemampuan 

profesional (dimana etika profesi merupakan komponen dari kemampuan profesional. 

Asikin, 2006) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap perwujudan GCG. 

Selain itu, telah disinggung sebelumnya oleh Purnamasari (2006) bahwa auditor yang 

bersikap independen cenderung berperilaku etis. Untuk itu penulis ingin melihat 

bagaimana pengaruh keduanya (X1 dan X2) terhadap perwujudan GCG. 

2.11 Hipotesis 

 Penelitian ini menguji tiga hipotesis, yaitu : 

Ho1        :              Independensi internal auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Good Corporate Governance 

Ha1        : Independensi internal auditor berpengaruh signifikan   

terhadap Good Coporate Governance 

Ho2        :              Etika profesi internal auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Good Corporate Governance  

Ha2        : Etika profesi internal auditor berpengaruh signifikan 

terhadap Good Corporate Governance 

Ho3        :              Independensi dan etika profesi internal auditor secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Good 

Corporate Governance 
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Ha3        :               Independensi dan etika profesi internal auditor secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate 

Governance 

 

III. METODE PENELITIAN 

   Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik probability sampling. 

Yaitu teknik pengambilan sampling, dengan pertimbangan setiap elemen yang ada di 

dalam populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan subjek sampling penelitian, 

tanpa memperhatikan strata/tingkatan yang ada, Sekaran dan Bougie (2010; 270). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 72 internal auditor PT PLN 

(Persero) Pusat dan Distribusi Jawa Timur. 

3.1 Jenis Data dan Sumber Data  

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang 

dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala likert yang disebarkan kepada 72 

internal auditor PT PLN (Persero) Pusat dan Distribusi Jawa Timur. Penyebaran 

kuesioner dilakukan pada awal bulan Oktober 2012 dan dikembalikan pada akhir 

bulan Oktober sampai awal Desember 2012. 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 1 

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator 

1. GCG (Y) Entitas dikatakan 

telah melaksanakan 

GCG, apabila 

memenuhi lima 

prinsip berikut (Sari 

dan Raharja, diakses 

Oktober 2012) : 

1. Transparancy 

    (Keterbukaan 

    Infomasi) :  

    Keterbukaan 

    dalam 

    melaksanakan 

    pengambilan 

    keputusan serta 

    keterbukaan 

    dalam 

    mengemukakan 

    informasi yang 

    dianggap 

    materiil dan 

Terdiri dari 26 indikator : 

a. Transparansi (Transparancy):  

1. Perusahaan menyediakan informasi tepat 

    waktu, secara memadai serta mudah diakses 

    oleh pihak-pihak yang berkepentingan . 

2. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, 

    misi, sasaran usaha, kondisi keuangan, 

    susunan organisasi dan kejadian penting 

    yang mempengaruhi kondisi perusahaan. 

 

b. Akuntabilitas (Accountability) : 

1. Setiap organ perusahaan menghindari adanya 

    lempar tanggung jawab.  

2. Rincian tugas setiap organ perusahaan 

    ditetapkan secara jelas selaras dengan visi, 

    misi dan strategi perusahaan.  

3. Organ perusahaan mempunyai kemampuan 

    sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya 

    masing-masing. 

 

c. Pertanggung jawaban (Responsibility) : 

1. Tetap menjaga kerahasiaan perusahaan 
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No. Variabel Definisi Indikator 

    relevan dengan 

    perusahaan. 

2.  Accountability 

(Akuntabilitas): 

     Kejelasan atas 

fungsi, struktur 

sistem serta 

pertanggung 

jawaban setiap 

organ entitas 

demi 

terwujudnya 

pengelolaan yang 

efektif.  

3.  Responsibility 

    (Pertanggung 

     Jawaban) :  

     Pengelolaan 

     perusahaan 

     yang disesuaikan 

     atau disertai 

     dengan 

     peraturan 

     perundang 

     undangan yang 

     berlaku 

     dan prinsip 

     prinsip 

     korporasi yang 

     sehat. 

4.  Independency 

     (Kemandirian): 

     Pengelolaan 

     perusahaan 

     secara 

     profesional 

     tanpa 

     adanya benturan 

     kepentingan 

     ataupun 

     pengaruh dan 

     tekanan 

     dari pihak 

     manapun 

     yang tidak sesuai 

     dengan 

     peraturan yang 

     berlaku. 

    sesuaiperundangan yang berlaku.  

2.Adanya sistem reward and punishment 

    terhadap kinerja organ perusahaan.  

3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

    jawab, setiap organ patuh terhadap 

    etika binis, pedoman perilaku, Undang 

    Undang BUMN, Anggaran dasar, peraturan 

    Perusahaan serta prinsip kehati-hatian. 

4. Adanya kebijakan kompensasi positif dan 

    negatif terhadap kinerja karyawan yang baik 

    serta buruk.  

5. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab 

    sosial. 

 

d. Kemandirian (Independency) : 

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

    setiap organ perusahaan menghindari adanya 

    dominasi pihak manapun, bebas dari 

    benturan kepentingan yang bersifat internal 

    maupun eksternal.  

2. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara 

    objektif.  

3. Sistem pengendalian internal berjalan dengan 

    efektif. 

 

e. Kewajaran (fairness) 

1. Diberikan kesempatan pada pihak yang 

    berkepentingan (pemegang saham dan 

    pelanggan) untuk memberikan masukan 

2. Instansi memberikan kesempatan yang sama 

    dalam penerimaan karyawan, berkarir dan 

    menjalankan tugasnya tanpa membedakan 

    SARA.  

3. Memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

    kepada stakeholder sesuai dengan manfaat 

    dan kontribusinya terhadap perusahaan.  
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No. Variabel Definisi Indikator 

5.  Fairness 

     (Kewajaran) : 

     Pemenuhan hak 

     hak stakeholder 

     secara setara dan 

     adil, sesuai 

     peraturan yang 

     berlaku. 

2. Independensi 

Internal 

Auditor (X1) 

Internal auditor 

dikatakan 

independen bila 

memenuhi dua 

kriteria  (SPAI, 2004 

;39) : 

a. Independensi 

    organisasi : 

    Organisasi tempat 

    internal auditor 

    bernaung, 

    memungkinkan 

    internal auditor 

    menjalankan 

    fungsinya. 

b. Objektivitas 

    individu :  

    Sikap yang 

    dimiliki internal 

    auditor untuk 

    bersikap objektif, 

    tidak memihak 

    dan menghindari 

    benturan 

    kepentingan. 

a. Independensi Organisasi (terdiri dari 6 

    indikator) : 

1.Auditor internal mendapatkan dukungan 

   penuh dari Manajer Senior, Pimpinan, dan 

   Dewan Pengawas Organisasi.  

2.Pimpinan Fungsi Auditor Internal 

   bertanggung jawab kepada seseorang 

   (individu) dalam organisasi tersebut yang 

   mempunyai kewenangan untuk meningkatkan 

   independensi audit internal, serta menjamin 

   bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

   mendapatkan kebebasan untuk menentukan 

   cakupan auditnya, bebas mengkomunikasikan 

   hasil audit.  

3.Pimpinan Fungsi Audit internal melapor 

   kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 

   Organisasi dan secara administratif melapor 

   juga kepada Direktur Utama.  

4.Pimpinan Fungsi Audit Internal harus dapat 

    berkomunikasi secara langsung dengan 

    Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.  

5.Pimpinan Fungsi Audit Internal secara reguler 

   diikut sertakan dalam rapat Pimpinan dan 

   Dewan Pengawas Organisasi dalam 

   mengevaluasi tanggung jawab manajemen 

   tentang masalah yang berkaitan dengan 

   pelaksanaan audit, pengendalian, internal, 

   laporan keuangan serta pelaksanaan GCG.   

6.Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan 

Fungsi Audit Internal dibicarakan lebih 

dahulu dan disetujui bersama oleh Dewan 

Direksi. 

b. Objektivitas Individu (6 indikator) : 

1. Auditor internal tidak mensubordinasikan 

    pertimbangannya, hal-hal yang berkaitan 

    dengan pemeriksaan kepada orang lain. 

2.  Auditor internal harus melaksanakan 

    penugasan sedemikian rupa sehingga mereka 

    sejujurnya meyakini hasil pekerjaannya dan 
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No. Variabel Definisi Indikator 

    tidak melakukan kompromi terhadap kualitas 

    pekerjaan yang signifikan.  

3. Penugasan staf  harus dibuat sedemikian rupa 

    sehingga dapat dihindari adanya bias dan 

    konflik kepentingan yang nyata dan 

    potensial. Penugasan staf audit internal harus 

    dirotasi secara berkala kapan saja hal ini 

    dapat dilakukan. 

4.  Hasil pekerjaan audit internal harus direview 

     sebelum komunikasi hasil   penugasan 

     tersebut diterbitkan.  

5.   Auditor internal harus melaporkan 

      penawara semua imbalan materi atau hadiah 

      dengan segera kepada para pengawas 

      mereka. 

6.   Fungsi audit internal harus membuat 

      kebijakan yang menunjukan komitmen 

      untuk mencegah konflik kepentingan 

      dengan mengungkapkan segala kegiatan 

      yang dapat mengakibatkan kemungkinan 

      adanya konflik kepentingan. 

3. Etika Profesi 

Internal 

Auditor (X2) 

Kode etik 

merupakan standar 

perilaku sebagai 

pedoman bagi 

auditor internal yang 

membentuk prinsip-

prinsip dasar dalam 

menjalankan praktik 

audit. (SPAI, 2004 ; 

11) 

Terdiri dari 10 indikator : 

1. Auditor internal harus menunjukkan 

    kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan 

    dalam melaksanakan tugas dan memenuhi 

    tanggung jawab profesinya. 

2. Auditor internal menunjukkan loyalitas 

    terhadap organisasinya atau terhadap pihak 

    yang dilayani. Tetapi, auditor internal tidak 

    boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan 

    yang melanggar hukum. 

3. Auditor internal tidak boleh secara sadar 

    terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang 

    dapat mendeskreditkan profesi audit internal 

    atau mendeskriditkan organisasinya.  

4. Auditor internal harus menahan diri dari 

    kegiatan-kegiatan yang menimbulkan konflik 

   dengan kepentingan organisasinya, atau 

   kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, 

   yang meragukan kemampuannya untuk dapat 

   melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung 

   jawab proesinya secara objektif.  

5.Auditor internal tidak boleh menerima 

   sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, 

   klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra 

   bisnis organisasinya. 

6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa 

    yang dapat diselesaikan dengan 
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    menggunakan kompetensi profesional yang 

    dimilikinya. 

7. Auditor internal harus mengusahakan 

    berbagai upaya agar senantiasa memenuhi 

    Standar Profesi Audit Internal.  

8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan 

    bijaksana dalam menggunakan informasi 

     yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. 

9.  Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, 

     auditor internal harus mengungkapkan 

     semua fakta-fakta penting yang 

     diketahuinya, yang jika tidak diungkapkan 

     dapat  mendistorsi laporan atas kegiatan 

     yang direview serta melanggar hukum. 

10. Auditor internal harus senantiasa 

      meningkatkan kompetensi serta efektivitas 

      dan kualitas pelaksanaan tugasnya. 

Sumber : Data olahan penulis (2012) 

3.4 Metode Analisis Data 

   Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif yaitu analisis data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah secara 

statistik melalui uji yang dibutuhkan, sehingga didapat hasil penelitian (Sunyoto, 2011 

; 190). Uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas 

kuesioner, uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Berikut adalah model regresi berganda 

yang digunakan di dalam penelitian : 

 Y  =  a + b1X1 + b2X2 + ɛ 

Keterangan :  

Y = Good Corporate Governance  

a = Nilai konstanta 

b1 = Nilai koefisiensi variabel X1 

b2 = Nilai koefisiensi variabel X2 

X1 =  Independensi internal auditor 

X2 = Etika profesi internal auditor 

ɛ = Error (variabel pengganggu) 
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IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel GCG nilai minimun 

dari skor jawaban responden adalah 2,96 yang didapat dari responden 14. Sedangkan 

untuk skor GCG maksimum adalah 4,92 yang didapat dari responden 43, dengan skor 

rata-rata jawaban kuesioner adalah 4,0736. Range dari nilai minimal dan maksimal 

untuk variabel GCG adalah 1,96. Diketahui pula bahwa nilai penyimpangannya skor 

variabel GCG adalah 0,26463. 

Untuk variabel Independensi internal auditor didapat bahwa skor terendah 

responden adalah 2,92 yang didapat dari responden 42 sedangkan skor tertinggi dari 

variabel independensi internal auditor adalah 4,83 yang didapat dari responden 43, 

dengan range dari nilai minimum dengan nilai maksimum adalah 1,92. Rata-rata skor 

jawaban responden adalah 4,0763. Nilai penyimpangan skor variabel independensi 

internal auditor adalah 0,33296. 

Dari variabel etika profesi didapat bahwa skor terendah untuk responden 

adalah 3,80 yang didapat dari responden 61 dan skor tertinggi adalah 5 yang didapat 

dari total sembilan responden yang rinciannya lebih detail pada bagian lampiran 

(responden empat, lima, enam, sepuluh, 33, 35, 37, 47, 55,57). Untuk range antara 

nilai maksimal dan minimal adalah 1,20. Nilai rata-rata yang didapat dari skor 

variabel etika profesi adalah 4,4324 dan nilai penyimpangannya adalah 0,39956.   

 Untuk data skor responden yang lebih lengkap akan disajikan penulis pada 

bagian lampiran.  

4.2 Hasil Uji Kualitas Data 

 1. Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah/validnya suatu kuesioner. 

Kuesioner dinyatakan valid apabila mampu mengukur variabel (Sunyoto, 2011 

; 72). Dalam penelitian ini, validitas diukur dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r tabel. Dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. 

Dari hasil pengolahan data di dapat nilai r tabel adalah sebesar 0,2319.  

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GCG 72 1.96 2.96 4.92 4.0590 .29276 

IDP 72 1.91 2.92 4.83 4.0811 .33296 

ETK 72 1.20 3.80 5.00 4.4389 .40055 

Valid N (listwise) 72      
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Dari variabel independensi internal auditor, 12 indikator pernyataan r 

hitungnya > r tabel sehingga semua indikator pernyataan dinyatakan valid.  

Variabel etika profesi internal auditor, sepuluh indikator pernyataan nilai r 

hitungnya > r tabel, sehingga semua pernyataan dinyatakan valid. Sedangkan 

Good Corporate Governance 26 indikatornya memiliki nilai r hitung > r tabel, 

sehingga semua indikatornya bersifat valid.  

2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel (Sunyoto, 2011 ; 67). Suatu pernyataan dapat dikatakan 

reliabel apabila jawaban responden atas pertanyaan tersebut konsisten. 

Variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha setiap variabel > 0,60. 

Sunyoto (2011 ; 68).  

Dari hasil pengolahan data didapat independensi internal auditor 

memiliki nilai cronbach alpha 0,850, etika profesi internal auditor sebesar 

0,915 serta Good Corporate Governance sebesar 0,933. Disimpulkan bahwa 

ketiga variabel penelitian bersifat reliabel.  

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data variabel bebas 

(X) dan data variabel terikat (Y) yang ada pada persamaan regresi terdistribusi 

secara normal (Sunyoto, 2011 ; 84). Dalam penelitian ini uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji kolmogrov-smirnov. Dikatakan data 

terdistribusi normal, apabila nilai signifikansi hasil uji kolmogrov-smirnov 

lebih besar dari nilai α (0,05). Dari hasil pengolahan data didapat nilai 

signifikansi sebesar 0,105 sehingga data dikatakan terdistribusi normal. 

 2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

keeratan atau pengaruh antara variabel bebas (X) di dalam model regresi 

penelitian (Sunyoto 2011 ; 79). Disebutkan pula bahwa persamaa regresi yang 

baik adalah bila tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji ini diukur dengan 

menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance (a). 

Tidak terjadi multikolinieritas apabila a hitung > a dan nilai VIF hitung < VIF.  

Nilai tolerance dalam penelitian ini ditetapkan 10%, sehingga nilai 

VIF adalah 10. Dari hasil pengolahan data didapat nilai VIF hitung yang di 

dapat dari variabel bebas diketahui adalah 1,405, dimana nilai ini lebih kecil 

dari VIF (VIF hitung < VIF) dan berdasarkan nilai tolerance, didapat a hitung 

adalah 71,2 % yang jauh melebih angka 10 %, sehingga kesimpulannya nilai a 

hitung > nilai a, sehingga tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya 

varians dari residual suatu observasi dengan observasi yang lainnya (Sunyoto, 
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2011 ; 82). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

kolmogrov smirnov dengan membandingkan hasil uji signifikansi t dan F 

dengan α (0,05). Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi t 

dan F > 0,05. 

Dari hasil pengolahan data, didapat signifikansi F adalah sebesar 

0,264. Hal ini menandakan bahwa nilai signifikansi F > 0,05. Sedangkan 

untuk signifikansi t, variabel independensi didapat nilainya >0,05 yaitu 0,183 

dan untuk variabel etika juga terlihat nilainya >0,05, yaitu 0,132. Sehingga 

variabel penelitian dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas. 

4.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.044 .342  5.978 .000   

IDP .455 .091 .572 5.006 .000 .712 1.405 

ETK .040 .076 .060 .524 .602 .712 1.405 

a. Dependent Variable: GCG 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.803 2 .901 19.776 .000
b
 

Residual 3.099 68 .046   

Total 4.902 70    

a. Dependent Variable: GCG 

b. Predictors: (Constant), ETK, IDP 

 

Dari hasil uji regresi linier berganda di atas didapat hasil uji regresi berganda 

sebagai berikut : 

Y = 2,044 + 0,455 X1 + 0,040 X2 
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4.4 Pengujian Hipotesis 

 1. Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

 

Koefisiensi determinasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan model penelitian menerangkan variasi yang 

dimiliki oleh variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat dan 

menganalisis nilai adjusted R square (Ghozali, 2009 ; 87).    

Dari hasil uji koefisiensi determinasi di atas didapat nilai adjusted R square 

adalah 0,349. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 34,9% Good Corporate 

Governance dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu independensi internal 

auditor dan etika profesi internal auditor. Sisanya sebesar 65,1% Good 

Corporate Governance dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar 

penelitian. 

2. Uji Statistik T 

           Hipotesis 1 

Ho1 : Independensi internal auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Good Corporate Governance 

Ha1 : Independensi internal auditor berpengaruh signifikan terhadap 

Good Coporate Governance 

 

Dari tabel hasil uji hipotesis yang dilampirkan, dapat kita lihat nilai 

signifikansi dari independensi internal auditor adalah sebesar 0,000, nilai ini 

tentunya <0,05. Hal ini menandakan bahwa independensi internal auditor 

berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance, sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

  Hipotesis 2 

Ho2 : Etika profesi internal auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Good Corporate Governance 

Ha2 : Etika profesi internal auditor berpengaruh signifikan terhadap 

Good Coporate Governance 

 

Dari tabel hasil uji hipotesis yang dilampirkan, dapat kita lihat nilai 

signifikansi dari etika profesi internal auditor adalah sebesar 0,602. Nilai ini > 

0,05. Hal ini menandakan bahwa etika profesi internal auditor tidak 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GCG 72 1.96 2.96 4.92 4.0590 .29276 

IDP 72 1.91 2.92 4.83 4.0811 .33296 

ETK 72 1.20 3.80 5.00 4.4389 .40055 

Valid N (listwise) 72      
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berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance, sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

3. Uji Statistik F  

Hipotesis 3 

Ho3 : Independensi dan etika profesi internal auditor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance 

Ha3 : Independensi dan etika profesi internal auditor berpengaruh 

signifikan terhadap Good Coporate Governance 

 

   Dari tabel ANOVA yang dilampirkan, dapat kita lihat bahwa 

signifikansinya menunjukkan angka 0,000 yang tentunya < 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa independensi dan etika profesi internal auditor 

berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance, sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

4.5 Pengaruh Independensi dan Etika Profesi Internal Auditor Secara Bersama-

sama Terhadap Good Corporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat dan 

Distribusi Jawa Timur 

   Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik F, didapat nilai signifikansi F 0,000 < 0,05. Hal ini mengindikansikan bahwa 

independensi dan etika profesi internal auditor berpengaruh signifikan terhadap GCG. 

Berdasarkan nilai koefisiensi determinasi, didapat nilai sebesar  34,9%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara bersama-sama independensi dan etika profesi internal 

auditor berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan GCG  pada PT PLN (Persero) 

Pusat dan Distribusi Jawa Timur sebesar 34,9%.  Sedangkan sisanya sebesar 65,1% 

adalah faktor lain yang tidak diteliti. 

   Dari pengolahan data tersebut,maka dapat dipaparkan sebuah analisa yakni 

semakin tinggi independensi dan etika profesi yang dimiliki oleh seorang internal 

auditor, maka akan meningkatkan praktik GCG di lingkup perseroan. Dengan 

diterapkannya independensi dan etika profesi internal auditor dengan baik, maka 

tentunya hasil kualitas audit yang diberikan sebagai bahan rekomendasi untuk 

perbaikan kegiatan operasi manajemen semakin baik. Apabila rekomendasi tersebut 

berhasil meningkatkan kinerja operasi perusahaan, tentunya akan meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham. Maka akan terwujud salah satu prinsip GCG, yaitu 

transparansi, karena akuratnya informasi yang diberikan oleh internal auditor.  

   Peningkatan independensi disertai dengan etika profesi maka akan 

meningkatkan objektifitas seorang internal auditor dalam melaksanakan profesinya. 

Dengan objektifitas yang tinggi, maka diharapkan akan mendukung terwujudnya 

prinsip akuntabilitas serta prinsip pertanggung jawaban untuk meningkatkan GCG. 

Objektifitas memberikan kejelasan fungsi dan struktur setiap organ perusahaan, 

karena internal auditor hanya melaksanakan jasa sesuai dengan kemampuan 

profesionalnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Selain itu, dengan 

munculnya objektifitas, maka akan tercipta kepatuhan perseroaan terhadap peraturan 

dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan oleh Gusnardi (2008), Sari dan Raharja (Diakses Oktober 

2012).  

4.6 Pengaruh Independensi Internal Auditor (X1) Terhadap Good Corporate 

Governance (Y) 

   Berdasarkan uji statistik T di atas, didapat nilai signifikansi variabel 

independensi internal auditor adalah 0,000. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan independensi internal auditor terhadap Good Corporate 

Governance.  

   Dengan pelaksanaan independensi yang baik, maka seorang internal auditor 

akan bersikap objektif dengan tidak memihak dan berada di bawah pengaruh siapapun 

dalam lini manajemen, sehingga prinsip independensi meningkat. Selain itu, 

objektivitas individu yang meningkat akan mendorong terciptanya kepatuhan 

perseroaan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga 

terwujudlah prinsip pertanggung jawaban (kesesuaian dengan peraturan).  

Dengan sikap independen yang kuat, seorang internal auditor akan bekerja 

profesional tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun sehingga menghasilkan 

informasi yang berkualitas, dan rekomendasi yang baik untuk peningkatan kinerja 

perseroan. Dengan informasi yang terjamin kualitasnya ini, maka akan mendukung 

terciptanya prinsip transparansi bagi perseroan, yaitu keterbukaan informasi yang 

berkualitas bagi seluruh organ perusahaan. 

   Dengan meningkatnya kinerja dan kepatuhan perseroaan terhadap peraturan 

dan perundangan yang berlaku tentunya akan meningkatkan kepercayaan pada 

pemegang saham serta pihak yang berkepentingan (stakeholder) hal ini memberikan 

citra positif perseroan terhadap para pihak-pihak yang terkait tersebut. Dengan 

terciptanya prinsip pertanggung jawaban perseroan, maka untuk mematuhi 

perundangan yang berlaku tentunya perseroaan akan bersikap adil dan wajar dalam 

memberikan hak-hak kepada stakeholder sehingga teruwujudlah prinsip kewajaran 

(fairness). 

4.7 Pengaruh Etika Profesi Internal Auditor (X2) Terhadap Good Corporate 

Governance (Y) 

    Berdasarkan uji statistik T di atas, didapat nilai signifikansi variabel etika 

profesi internal auditor adalah 0,602. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan etika profesi internal auditor terhadap Good Corporate 

Governance. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis kedua penelitian ditolak.  

   Diungkapkan oleh Asikin (2006) bahwa standar profesional auditor 

merupakan bagian dari sikap profesionalisme internal auditor. Sedangkan sikap 

profesionalisme internal auditor terdiri dari lima bagian yaitu : (1). Standar 

profesional auditor (2). Pengetahuan dan kecakapan (3). Hubungan antar manusia dan 

komunikasi (4). Pendidikan berkelanjutan (5). Ketelitian profesional.  

   Hal ini mengindikasikan bahwa etika profesi internal auditor tidak secara 

langsung mempengaruhi GCG, namun sikap profesionalismelah yang mempengaruhi 

GCG secara langsung, seperti yang diungkapkan oleh Gusnardi (2008). Selain itu, hal 
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ini membuktikan bahwa etika profesi internal auditor bukanlah merupakan bagian 

dominan dalam sikap profesionalisme internal auditor dalam meningkatkan GCG. 

Faktor dominan dalam sikap profesionalisme yang mempengaruhi GCG adalah 

kemampuan dan kecakapan serta ketelitian profesional, hal ini sejalan dengan Ruud 

(2003) dalam Gusnardi (2008).  

 

4.8 Implikasi Manajerial 

   Berdasarkan hasil persamaan regresi, didapat nilai koefisiensi independensi 

adalah lebih besar dibandingkan dengan etika profesi internal auditor (0,455). Hal ini  

mengindikasikan bahwa faktor yang dominan mempengarui terwujudnya pelaksanaan 

Good Corporate Governance pada PT. PLN (Persero) Pusat dan Distribusi Jawa 

Timur adalah independensi internal auditor. Hal ini dapat menjadi rekomendasi yang 

baik bagi PT. PLN (Persero) baik Pusat maupun Distribusi Jawa Timur untuk 

meningkatkan independensi internal auditor yang bernaung di bawah Satuan 

Pengawas Internal (SPI).  

   Berdasarkan skor rerata indikator pernyataan kuesioner (terlampir) didapat 

bahwa untuk meningkatkan transparansi, hendaknya objek penelitian menyediakan 

informasi secara tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang 

berkepentingan seperti shareholder. Selain itu, untuk meningkatkan independensi 

internal auditor yang bernaung di bawah Satuan Pengawas Internal (SPI) hendaknya 

objek penelitian dapat melakukan rotasi penugasan SPI secara berkala. Sedangkan 

untuk meningkatkan etika profesi hendaknya internal auditor memberikan jasa sesuai 

dengan kemampuan profesionalnya.   

Untuk itu, agar terwujudnya peningkatan GCG yang tercermin dari terciptanya 

prisip-prinsip GCG, maka diharapkan internal auditor PT.PLN (Persero) Pusat dan 

Distribusi Jawa Timur yang bernaung di bawah Satuan Pengawas Internal untuk 

menegakan sikap independensi dan disertai etika profesi yang memiliki standar tinggi, 

agar tercipta informasi berkualitas sehingga mendorong terwujudnya prinsip-prinsip 

GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi serta 

kewajaran. Dengan terwujudnya GCG, maka akan meningkatkan kinerja perseroan. 

Dengan kinerja yang efisien dan efektiv PT. PLN (Persero) Pusat dan Distribusi Jawa 

Timur dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada konsumen 

listrik nusantara. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

   Penelitian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh independesi 

dan etika internal auditor guna meningkatkan GCG. Secara simultan independensi dan 

etika profesi internal auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Corporate 

Governance. Sedangkan secara parsial, independensi internal auditor berpengaruh 

terhadap GCG namun etika profesi internal auditor tidak berpengaruh terhadap GCG. 

5.2 Saran 
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1. PT. PLN (Persero) Pusat dan Distribusi Jawa Timur hendaknya meningkatkan 

prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi serta kemudahan akses 

informasi tersebut untuk pihak yang berkepentingan.  

2. Untuk meningkatkan independensi, maka penugasan staf SPI harus dilakukan 

secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan jadwal 

penugasan bagi setiap internal auditor pada objek penelitian. 

3. Untuk meningkatkan etika profesi hendaknya internal auditor memberikan jasa 

kepada objek penelitian sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Hal ini 

dapat dilakukan melalui penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab 

setiap organ perusahaan secara terperinci dan lebih jelas. 
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LAMPIRAN 

 

1.  Skor Rerata Indikator Per Variabel (Implikasi Manajerial) 
 

  
No. GCG (26 indikator) INDEPENDENSI (12 

indikator) 

ETIKA PROFESI (10 

indikator) 

1 0,414201* 2,013889 3,29 

2 0,421598 2,034722 3,27 

3 0,414201* 2,159722 3,24 

4 0,427515 2,138889 3,27 

5 0,451183 2,097222 3,21 
6 0,426036 2,076389 2,96* 
7 0,430473 1,951389 3,18 
8 0,426036 2,048611 3,11 
9 0,427515 1,861111* 3,14 
10 0,443787 2,111111 3,29 
11 0,436391 1,909722  

12 0,430473 2,083333  

13 0,421598   

14 0,428994   

15 0,41716    

16 0,434911   

17 0,433432   

18 0,454142   

19 0,461538   

20 0,448225   

21 0,431953   

22 0,430473   

23 0,433432   

24 0,431953   

25 0,445266   

26 0,41568   

Sumber :  Data Olahan Penulis (2011)  
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2. Form Kuesioner 

Jakarta, Oktober 2012 

 

 

Yth. Saudara Responden  

 

 

Bersama ini saya mohon kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner dalam rangka 

penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Independensi dan Etika Profesi Internal 

Auditor Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG)”  
Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab dalam waktu 15 (lima 

belas) menit. Perlu Saudara ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari 

partisipasi Saudara dalam menjawab pertanyaan.  

 

Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya.  

 

Cara Pengisian Kuesioner  

Saudara cukup memberikan tanda check list (v) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang 

angka dari 1 sampai dengan 5) sesuai dengan pendapat dan situasi yang Saudara alami. Setiap 

pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dan bila memilih jawaban ‘lain-lain’ maka 

diharapkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Setiap angka akan mewakili rentang  

kesesuaian dengan pendapat dan situasi Saudara, berikut adalah penjelasannya :  

Rentang 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan Rentang 5 = Sangat Setuju 

(SS) 

  

Untuk pertanyaan yang tidak ada angka pilihannya, Saudara diminta untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan kondisi yang dialami pada pekerjaan saat ini.  

 

 

Hormat Saya,  

 

 

 

 

 

 

         Nyimas Nur Ahmadilly 

           Peneliti 
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INSTRUMEN PENELITIAN  

 

KUESIONER 

INDEPENDENSI DAN ETIKA PROFESI INTERNAL AUDITOR 

 
 

Petunjuk Pengisian:  

1. Isilah data responden pada tempat yang telah disediakan  

2. Berilah jawaban untuk setiap nomor pada kuesioner dengan member tanda check list (v) 

    pada kolom di sebelah pernyataan.  

3. Berikanlah jawaban yang sejujurnya.  

4. Kami akan menjamin kerahasiaan jawaban anda.  

 

Keterangan:  

Rentang 1 adalah Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan 

 

 

Rentang 5 adalah  Sangat Setuju (SS)  

 

Isilah Identitas Responden Berikut  
 

 Nama Responden:  

 

 Jenis kelamin :   L/P    (Lingkari Salah Satu) 

 Jabatan :  

 Instansi Unit Kerja :  

 

INDEPENDENSI 

 

No Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

   San

gat 

Setu

ju 

(SS) 

1. Saudara mendapatkan dukungan penuh dari Manajer Senior, Pimpinan dan Dewan 

Pengawas Organisasi 
     

2. Pimpinan Satuan Pengawas Internal (SPI) Saudara bertanggung jawab pada pihak 

yang memiliki wewenang untuk meningkatkan independensi, dan menjamin 

dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan kebebasan menentukan cakupan audit, 

serta bebas mengkomunikasikan hasil audit dan saran perbaikan yang diusulkan 

     

3. Pimpinan SPI di instasi Saudara melapor kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Organisasi dan secara administratif juga melapor pada pada Direktur Utama 
     

4. Pimpinan SPI di Instansi Saudara dapat berkomunikasi secara langsung dengan 

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi 
     

5. Pimpinan SPI di Instansi Saudara diikut sertakan dalam rapat Pimpinan dan 

Dewan Pengawas Organisasi 
     

6. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan SPI di Instansi Saudara dibicarakan 

dan disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Direksi 
     

7. Saudara tidak  mesubordinasikan pertimbangan saudara yang berhubungan dengan 

hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan kepada orang lain 
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8. Saudara selalu melaksanakan penugasan dan sejujurnya meyakini hasil pekerjaan 

Saudara dan tidak melakukan kompromi terhadap kualitas pekerjaan yang 

signifikan, karena Saudara ditempatkan pada situasi yang membuat Saudara dapat 

membuat pertimbangan yang profesional 

     

9. Penugasan staf SPI dirotasi secara berkala dan kapan saja bisa dilakukan      

10. Hasil pekerjaan yang dilakuakan oleh Saudara dan rekan kerja Anda direview 

sebelum hasil penugasan tersebut diterbitkan 
     

11. Saudara melaporkan penawaran atas imbalan materi atau hadiah dari pihak 

manapun dengan segera kepada Pengawas 
     

12. SPI membuat kebijakan yang bertujuan untuk mencegah konflik kepetingan dan 

kegiatan yang dapat memicu munculnya konflik kepentingan 
     

 

ETIKA PROFESI 

 

No Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

   Sangat 

Setuju 

(SS) 

13. Saudara memegang teguh kejujuran, objektivitas, dan 

kesungguhan dalam melaksanakan tugas 
     

14. Saudara memiliki loyalitas terhadap instansi Saudara, dan 

patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku 
     

15. Saudara selalu menjunjung tinggi profesi Saudara dan/atau 

instansi Saudara  
     

16. Saudara selalu teguh pada pertimbangan profesional 

Saudara, dan tidak terpengaruh pada imbalan apapun yang 

diterima dari pihak manapun 

     

 

17. Saudara secara profesional menahan diri dari kegiatan yang 

dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan instansi 

Saudara. 

     

18. Saudara hanya melakukan jasa-jasa yang dapat 

diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional 

Saudara.  

     

19. Saudara selalu berupaya untuk tetap teguh berpedoman 

pada Standar Profesional Audit Internal 
     

20. Saudara selalu berhati-hati dan bijaksana dalam 

menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan 

tugas 

     

21. Dalam melaporkan pekerjaan, Saudara selalu 

mengungkapkan fakta-fakta penting yang Saudara ketahui 
     

22. Saudara senantiasa meningkatkan kompetensi, efektivitas 

dan kualitas pelaksanaan tugas. 
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KUESIONER 

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

No Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

   Sangat 

Setuju 

(SS) 

23. Instansi Saudara menyediakan informasi perusahaan secara 

tepat waktu 
     

24. Instansi Saudara menyediakan informasi perusahaan yang 

memadai 
     

25. Instansi Saudara menyediakan informasi yang jelas dan 

mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

khususnya pemegang saham 

     

26. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran 

usaha, kondisi keuangan, susunan organisasi, dan kejadian-

kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. 

     

 

27. Tetap menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku 
     

28. Setiap kebijakan instansi Saudara didokumentasikan dan 

dikomunikasikan kepada internal perusahaan maupun 

kepada pemegang saham 

     

29. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, 

organ perusahaan selalu menghindari adanya dominasi oleh 

pihak manapun.  

     

30. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing 

organ di dalam perusahaan bebas dari benturan 

kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan yang 

bersifat internal. 

     

31. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing 

organ di dalam perusahaan bebas dari benturan 

kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan yang 

bersifat eksternal. 

     

32. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif      

33. Masing-masing organ perusahaan menghindari adanya 

saling lempar tanggung jawab antara yang satu dengan 

yang lainnya.  

     

34. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ 

perusahaan dan semua karyawan ditetapkan secara jelas 

selaras dengan visi, misi dan strategi perusahaan. 

     

35. Setiap organ perusahaan dan karyawan mempunyai 

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab antara 

yang satu dengan yang lainnya.  

     

36.  Sitem pengendalian internal berjalan dengan efektif      

37. Adanya sistem penghargaan dan sanksi (reward and 

punishment system) terhadap kinerja organ perusahaan  
     

38. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selalu 

berpegang teguh pada etika bisnis dan pedoman perilaku 
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(code of conduct) yang telah disepakati 

39. Setiap organ perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip 

kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

masing-masing 

     

40. Adanya kepatuhan terhadap Undang-Undang BUMN      

41. Adanya kepatuhan terhadap Anggaran Dasar      

42. Adanya kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.      

43. Melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli 

terhadap masyarakat dan lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan. 

     

44. Diberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan (pemegang saham, pelanggan) memberikan 

masukan dan pendapat bagi kepentingan perusahaan 

     

45. Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 

diberikan kepada perusahaan 

     

46. Instansi memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya 

secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, gender, dan golongan fisik. 

     

47. Adanya kebijakan kompensasi positif (penghargaan, 

insentif, dll) terhadap keberhasilan pegawai. 
     

48. Adanya kebijakan kompensasi negatif (hukuman, teguran, 

dll) terhadap kinerja yang buruk dari masing-masing organ 

perusahaan. 

     

 

Sumber : Sari dan Raharja (Diakses Oktober 2012) SPAI (2004) 

 


