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ABSTRAK 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 

Good Corporate Governance (GCG) pada PT BPRS Bandar Lampung, 

dan bagaimana peran auditor internal dalam implementasi Good 

Corporate Governance dala perspektif Ekonomi Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Responden penelitian ini merupakan informan kunci yang 

dipilih menggunakan metode purposive. Dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian primer. Data primer merupakan sumber yang 

langsung diberi perusahaan berupa hasil pengamatan setempat dan 

perolehan dokumen perusahaan serta wawancara langsung pada Direktur, 

Kepala Bagian Personalia dan Accounting BPRS Bandar Lampung dan 

wawancara dengan 7 orang nasabah. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka 

Pelaksanaan semua prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada 

PT BPRS Bandar Lampung sudah cukup baik. sudah diterapkapkan 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Namun 

masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip kemandirian. Internal 

Audit merupakan fungsi penilaian independen didalam organisasi 

yang berada di dalam organ perusahaan guna menguji serta 

mengevaluasi aktivitas yang akan dilaksanakan. Proses Audit Internal 

di PT BPRS Bandar lampung dilaksanakan oleh Komite Audit 

beranggotakan 3 (tiga) orang, semuanya merupakan pihak Independen 

yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran audit internal 

dalam melaksanakan gcg dilihat dari standar audit internal meliputi, 

indepensi, kempuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan 

kegiatan pemeriksaan. Terkait audit syariah PT BPRS Bandar 

lampung berfokus pada kerangka audit syariah, ruang lingkup audit 

syariah dan kualitas auditor syariah. 

Kata Kunci: Audit Internal, Good Corporate Governance 
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ABSTRACT  

 

The problem in this research is how to implement  Good 

Corporate Governance (GCG) at PT BPRS Bandar Lampung, and 

how is the role of internal auditors in implementing Good Corporate 

Governance in the perspective of Islamic Economics.  

The method used in this research is descriptive qualitative. 

The respondents of this study are key informants who were selected 

using the purposive. In this study using primary research. Primary data 

is a source that is directly provided by the company in the form of 

local observations and acquisition of company documents as well as 

direct interviews with the Director, Head of Personnel and Accounting 

Division of BPRS Bandar Lampung and interviews with 7 customers. 

The data analysis technique used is data reduction, data presentation 

and conclusions.  

Based on the data analysis that has been done, the 

implementation of all the principles of Good Corporate Governance 

(GCG) at PT BPRS Bandar Lampung is quite good. has been applied 

in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009. 

However, there are still violations of the principle of independence. 

Internal Audit is an independent assessment function within the 

organization within the company's organs to test and evaluate the 

activities to be carried out. The Internal Audit process at PT BPRS 

Bandar Lampung is carried out by an Audit Committee consisting of 3 

(three) people, all of whom are independent parties who meet the 

criteria of integrity, competence, character, morals and applicable laws 

and regulations. The role of internal audit in implementing GCG is 

seen from the internal audit standards including, independence, 

professional competence, scope of work, and implementation of 

inspection activities. Regarding the sharia audit, PT BPRS Bandar 

Lampung focuses on the sharia audit framework, the scope of the 

sharia audit and the quality of the sharia auditor.  

Keywords: Internal Audit, Good Corporate Governance 
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MOTTO  

 

                                      

                         

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang 

telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18)1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Jabal, 

2010), 548. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan  Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan 

pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam 

skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang 

dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan adanya 

pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul Analisis Audit Internal 

pada Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada PT BPRS Bandar 

Lampung.  

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Analisis merupakan suatu proses kerja dari rentetan tahaan 

pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan 

penulisan laporan
1
 

2. Audit Internal, sebagai permeriksaan yang dilakukan oleh bagian 

internal audit perusahaan
2
 

3. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pelaksanaan; penerapan.
3
 Implementasi adalah aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan. 

4. Good Corpoate Governance (GCG) adalah sebuah aturan yang 

memberikan tata cara bagaimana peranan tiap organ perusaaan 

baik pemegang saham, dewan direksi, maupun dewan komisaris 

                                                             
1Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta:PT Gramedia, 2002), 148. 
2 Sukrisno Agoes, Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh 

Kantor Akuntan Publik, (Jakarta: Salemba 4, 2012), 13. 
3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 327. 
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dengan hasil akhir yang dicapai adalah untuk mendulang nilai 

yang positif ditujukan kepada pemegang saham maupun 

pemangku kepetingan perusahaan berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang sudah ada sebelumnya.
4
 

5. Ekonomi islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan 

prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-

sunnah yang yang menjalin dasar dari pandangan hidup Islam, 

yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggungjawaban dan 

juga takaful (jaminan social)
5
 

 

B. Latar Belakang  

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola 

perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan Good Corporate 

Governance (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. 

Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di masa 

itu, menyebabkan perekonomian indonesia menjadi terpuruk. 

Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari 

keterpurukan, indonesia harus memulai dengan tata kelola yang 

baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai 

upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan 

prinsip-prinsip GCG di semua lini masyarakat.
6
  

Tentu dengan adanya GCG yang di aplikasikan oleh semua 

jenis perusahaan khususnya oleh bank syariah akan menjadi sebuah 

solusi bagi perbankan. Selain dari itu GCG sangat menguntungkan 

bagi perbankan karena perbankan dapat menerapkan prinsip-

prinsip yang ada pada GCG sehingga perusahaan dapat terkelola 

dengan baik. 

                                                             
4Leonardi Chandra Chan, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance Pada Pt Sumber Baru Wisata”. Program Studi Manajemen: 

Universitas Kristen Petra),  AGORA Vol. 8. No. 1, (2019), 1. 
 5Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 

Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2013),62. 
6 Moh. Wahyudi Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan 

Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, (Alfabeta, Bandung, 

2008), 1. 
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GCG yang merupakan salah satu kunci sukses perbankan 

dalam pencapaian tujuan perbankan agar bertumbuh dan memiliki 

kemajuan dalam jangka panjang. Penerapan GCG juga diyakini 

dapat merubah dan menolong perbankan dari keadaan kritis 

menuju arah yang lebih baik sehingga mampu bersaing dalam 

persaingan bisnis global, asalkan dikelola dengan profesional dan 

meningkatkan kinerja bank dalam melindungi kepentingan 

stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang undangan yang berlaku pada industri perbankan, bank 

wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan pedoman pada 

prinsip-prinsip GCG. 

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut 

prinsip keterbukaan (transparancy), memiliki ukuran kinerja dari 

semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten 

dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai 

pencerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada 

prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya 

ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank 

(responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun 

dalam pengambilan keputusan (indenpendency), serta senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas 

kesetaraan dan kewajaran (fairness).
7
 

Dalam kajian GCG, bank syariah dapat memiliki struktur 

yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal 

komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara 

bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya 

Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional 

bank dan produk produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. 

Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat 

Dewan Komisaris pada setiap bank.
8
 Prinsip-prinsip GCG erat 

kaitannya dengan syariah karena islam menekankan pada sikap 

shidiq, amanah, tabliq, fathanah atau juga dapat disebut dengan 

                                                             
7 Ibid, 13 
8 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Gema 

Insani Press, 2001), 30. 
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jujur dan benar, benar-benar dapat dipercaya, menyampaikan dan 

bertanggung jawab, cerdas dalam segala hal dan peduli terhadap 

lingkungan. Peraturan OJK Republik Indonesia nomor 24 

/pojk.03/2018 tentang penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan 

rakyat syariah, tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara 

pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip 

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), 

dan kewajaran (fairness).
9
 

Tabel berikut memberikan gambaran lebih lengkap 

sehubungan dengan implementasi GCG di beberapa negara di 

Asia-Pasifik. 

Tabel 1.1 

Market Category Scores menurut Corporate Governance 

Watch tahun 2016 

Country Total 

CG 

Rules 

 & 

Practice 

Enforceme

nt 

Political  

& 

Regulator

y 

Accounting 

 &  

Auditing 

CG Culture 

Singapor

e 
67 63 63 67 87 55 

Hongkon

g 
65 63 69 69 70 53 

Japan 63 51 63 69 75 58 

Taiwan 60 54 54 64 77 50 

Thailand 58 64 51 45 77 50 

Malaysia 56 54 54 48 82 42 

India 55 59 51 56 58 49 

Korea 52 48 50 53 70 41 

China 43 38 40 36 67 34 

Philippin

es 
38 35 19 41 63 33 

Indonesia 36 33 21 33 58  

Sumber: Asian Corporate Governance Association 
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Berdasarkan Tabel 1, pencapaian implementasi GCG 

Indonesia masih berada dalam tahapan rendah, yaitu masih 

dibawah negaranegara Asia Tenggara lain seperti Singapura, 

Thailand, Malaysia, dan Filipina.Adanya hasil yang kurang baik 

mengenai implementasi GCG di Indonesia tersebut dapat dijadikan 

acuan oleh perusahaan untuk lebih baik lagi dalam menerapkan 

GCG. Penerapan GCG yang maksimal dapat membantu dalam 

mecapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Dalam upaya penerapan GCG, peran audit internal yang 

independen sangatlah penting.  

Di era global seperti ini Good Corporate Governance 

GCG menjadi pendekatan fungsional yang memiliki orientasi 

tentang cara untuk menjaga efisiensi perusahaan. Rendahnya 

kualitas Good Corporate Governance (GCG) dapat menjadi 

pemicu jatuhnya perusahaan-perusahaan tersebut.10 Dengan adanya 

peran audit internal tersebut, diharapkan manajemen dapat 

mencurahkan perhatiannya pada tugas pengelolaan dalam hal ini 

auditor dibantu oleh komite audit, komite audit berperan cukup 

vital dalam proses terlaksananya suatu mekanisme kelola 

perusahaan yang baik. Adanya komite audit ini membantu dalam 

penerapan good corporate governance.11 

Internal audit membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan 

resiko, pengendalian dan proses governance. Menurut agoes 

(2013:2013) audit intrnal (pemerikasaan intern) adalah 

pemerikasaan yang dilakukan oleh bagian audit perusahaan 

terhadap laporan keunagan dan catatan akuntansi perusahaan 

maupun ketaatan terhadapc kebijakan manajemen puncak yang 

telah di tentukan dan ketaatan terhadap peratuan pemerintah 

misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan 

hidup, perbankan, perindustrian, investadi dan lain-lainya. Peran 

                                                             
 
11 Naurah Nahifah Arramadani, “Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite 

Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta 

Islamic Index (JII), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 43-44. 
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internal audit akan semakin dapat diandalkan dalam 

mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian 

internal, pengelolaan resiko dan Good Corporate Governance guna 

menopang terwujudnya suatu perusahaan yang sehat. 

The Institute of Internal Auditor menyebutkan bahwa 

Fungsi audit internal akan berjalan sebagaimana mestinya apabila 

mengikuti standar (pedoman) yang meliputi independensi, 

kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan.
 12 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan 

audit internal semakin meningkat, yang berarti peranan auditor 

internal menjadi sangat penting. pekerjaannya dengan kualitas hasil 

yang baik.
13

Dalam melaksanakan tugasnya auditor tidak terlepas 

dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Untuk 

meningkatkan kualitas audit, auditor harus mamatuhi etika auditor 

yang telah ditetapkan. Etika auditor tercermin dalam suatu aturan 

dan tingkah laku yang digunakan oleh individu maupun kelompok. 

Penelitian yang dilakukan Taufik Akbar, dkk dengan judul 

mengurai permasalahan audit syariah dengan analitic network 

proces (ANP), kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini 

mendorong munculnya  fungsi audit baru, yaitu audit 

syariah. Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga 

dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam 

menjalankan prinsip syariah. Audit syariah selanjutnya dapat 

memberikan assurance pada stakeholder serta sangat dibutuhkan 

untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang 

cepat ini. Maka jika terjadi kegagalan dalam audit syariah, maka 

akan berdampak pula pada kegagalan pemenuhan prinsip syariah 

itu sendiri.
14

 

                                                             
12Hery, “Cetakan Kesatu Potret Profesi Audit Internal”, Bandung: 

Alfabeta, 2010.  
13Intan Permatasari, “Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor 

Terhadap Kualitas Audit Internal”. Jurnal Akutansi, Audit Dan Sistem Informasi 

Akutansi (JASa), Vol.2, No.3, (September 2018), 17. 
14 Taufik Akbar, dkk. “Mengurai Permasalahan audit Syariah dengan 

Analitic Network Process (ANP)”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol.2. 

No.2 (2015), 20-21. 
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Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang 

pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum pada Bab 1 No 6, 

dimana bank syariah termasuk didalamnya menuntut entitas ini 

untuk patuh dalam aturan syariah dalam praktik operasionalnya di 

lapangan (PBI No. 13/2/PBI/2011). Sebagai upaya pengawasan 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, dibutuhkan audit 

terhadap kepatuhan syariah atau audit syariah. Adapun standar 

audit yang berlaku pada LKS termasuk bank syariah adalah standar 

audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (Accounting 

and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions) 

yang berada di Manama, Bahrain. Secara lebih dalam, hasil 

penelitian yang dilakukan Taufik Akbar menjelaskan bahwa 

masalah dalam audit syariah, meliputi kerangka kerja audit syariah, 

ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah. 

BPRS Bandar Lampung merupakan Bank Syariah pertama 

di Propinsi Lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang dulu 

bernama BPRS Sakai Sambayan. Kemudian diresmikan menjadi 

BPRS Bandar Lampung pada 22 desember 2008. Kinerja BPR 

Syariah (BPRS) Bandar Lampung tetap mencatatkan 

perkembangan positif, hal ini terlihat dari pertumbuhan aset, 

pembiayaan dan laba yang tumbuh selama tahun 2020. BPR 

Syariah (BPRS) Bandarlampung meraih dua penghargaan ditingkat 

nasional, yakni Top BUMD Awards 2020 katagori BPR #bintang4 

dan Top CEO BUMD Awards 2020 yang diberikan kepada 

Direktur Utama BPRS Bandarlampung. Hal ini yang membuat 

peneliti ingin mengetahui bagaimana peran audit internal dalam 

tata kelola perusahaan yang sehat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, menjadi dasar 

pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana peran audit 

internal pada pelaksaan Good Corporate Governance. Hal ini dapat 

ditinjau dari faktor internal perusahaan. Dilihat pada tabel 1.1 

bahwa indonesia berada di peringkat paling bawah dalam 

pelaksanaan GCG, dari hasil peneliti terdahulu bahwa audit 

internal berperan penting pada pelakanaan GCG. ini menarik bagi 

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Audit 
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Internal Pada Implementasi Good Corpotare Governance pada 

BPRS Bandar Lampung. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

agar penelitian dilaksanakan dsecara fokus, maka terdapat batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Penelitian ini 

dilakukan untuk difokuskan kepada pada peran audit internal 

dalam menunjang prinsip – prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) dintaranya: Transparansi, akuntablitas, 

peratngungjawaban, independensi, dan kewajaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Good Corporate Governance pada 

PT BPRS Bandar Lampung? 

2. Bagaimana analisis audit internal pada implementasi Good 

Corporate Governance  dalam perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis implementasi Good Corporate 

Governance  pada PT BPRS Bandar Lampung. 

2. Untuk menganalisis audit internal pada implementasi Good 

Corporate Governance  dalam perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran bagaimana peran audit internal dalam menunjang 

prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam 
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persektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah Bandar Lampung 

(PT BPRS Bandar Lampung). 

2. Manfaat Praktisi 

Bagi perusahaan/manajemen hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

laporan keuangan yang disajikan. Dan bagi Inversti dan calon 

Investor peneliian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang laporan keuangan tahunan sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini berfungsi 

untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan peneli 

tian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 

Adapun beberapa peneliti yang telah dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Toni Heryana,Vita Novrita. Vol. 4, Nomor 2 Tahun 2019 

dengan judul Pengaruh Aiidit Internal Terhadap Good 

Corporate Governance Pada BUMN. Metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Berdasarkan analisis 

yang telah peniliti lakukan dan hasil penelitian yang telah 

peneliti dapatkan pada sembilan BUMN di kota bandung 

mengenai pengaruh audit internal terhadap good corporate 

governance, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal 

berpengaruh terhadap gcg dan mempunyai pengaruh yang 

positif kuat.
15

 

                                                             
15 Toni Heryana,Vita Novrita, “Pengaruh Aiidit Internal Terhadap Good 

Corporate Goveknance Pada Bumn”,  Jurnal Akuntansi Riset, Vol 4, no. 2 ( 2019). 
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2. Gusnardi dengan judul Analisis Faktor Audit Internal Dan 

Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Good Corporate 

Governance. Dalam penelitian ini digunakan Analisis Jalur 

(Path Analysis). Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh dari variabel eksogenous terhadap variabel 

endogenous. Hasil penelitian Secara simultan dan Secara 

parsial, variabel independensi, variabel kemampuan 

profesional, variabel lingkup pekerjaan, variabel pelaksanaan 

kegiatan pemeriksaan, dan variabel manajemen bagian audit 

internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pelaksanaan good corporate governance pada BUMN Tbk. di 

Indonesia.
16

 

3. Dedi Kusmayadi, Vol.16, No.1 Januari 2012. Dengan judul 

Analisis Faktor Audit Internal Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pelaksanaan Good Corporate Governance. Metode penelitian 

yang digunakan adalah sensus, dengan demikian seluruh 

anggota populasi dijadikan unit analisis dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan audit internal berpengaruh 

positif signifikan terhadap penerapan good corporate 

governance. hasil tersebut menunjukkan semakin baik dan 

memadainya audit internal dilaksanakan maka akan 

memberikan implikasi semakin baiknya penerapan good 

corporate governanc.17
 

4. Hangga Dwiputra Pabisangan, Skripsi 2015. Dengan judul 

Pengaruh Audit Internal Dan Implementasi Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Kantor 

Cabang Pt. Bank Rakyat Indonesia Di Kota Makassar. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner yang disebarkan ke karyawan bagian 

operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

simultan audit internal dan good corporate governance 

                                                             
 16 Gusnardi, “Analisis Faktor Audit Internal Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pelaksanaan Good Corporate Governance”, Ekuitas, Vol. 12 , no. 3 (2008). 
17 Dedi Kusmayadi, “Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good 

Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank”, Jurnal Keuangan Dan 

Perbankan, Vol.16, No.1 (2012). 
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada 

cabang pt. bank rakyat indonesia di kota makassar sebesar 

69,3%. secara parsial, audit internal dan good corporate 

governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.
18

 

5. Diana Maryana dan Nurafizah Hasibuan. Volume 13 No. 2 

tahun 2020. Dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Audit 

Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance 

(Gcg) Pada Kantor Pusat Pt Pos Indonesia (Persero) 

Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

sumber data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada 

auditor internal yang berada pada divisi Satuan Pengawasan 

Internal (SPI). Hasil perhitungan statistik dengan 

menggunakan SPSS for Windows Versions 23.00 diketahui 

bahwa masing-masing instrumen dalam kuesioner telah valid, 

dinyatakan reliabel dan telah terdistribusi dengan normal. Dan 

berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG).
19

 

Seperti yang dipaparkan dari hasil penelitian 

terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam 

penelitian ini, yaitu sama- sama membahas atau meneliti 

mengenai implementasi good corporate governance, 

sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel bebas, yaitu 

terdiri dari audit internal (X) dan variabel implementasi good 

corporate governance (Y). 

Perbedaan selanjutnya, penelitian tidak hanya 

menggunakan konsep konvensional saja, melainkan akan 

dijelaskan pula mengenai konsep ekonomi islam dengan cara 

                                                             
18Hangga Dwiputra Pabisangan, “Pengaruh Audit Internal Dan 

Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada 

Kantor Cabang Pt. Bank Rakyat Indonesia Di Kota Makassar”. (Skripsi Program 

Strata Satu Akuntansi Universtas Hasanuddin, Makassar. 2015) 

 19 Diana Maryana, Nurafizah Hasibuan. “Pengaruh Pelaksanaan 
Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Kantor 

Pusat Pt Pos Indonesia (Persero), Jurnal Akuntansi, Vol 13, no. 2 (2020). 
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menganalisis berdasarkan perspektif ekonomi islam yang 

mana pada penelitian diatas hanya membahas konsep secara 

konvensional. Kemudian penelitian ini juga dimaksudkan 

untuk meneliti kembali variabel- variabel yang mengalami 

pro- kontra pada penelitian terdahulu sekaligus mengukur 

sejauh mana variabel-variabel bebas tersebut mempengaruhi 

implementasi good corporate governance di PT BPRS Bandar 

Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan 

kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data dari 

informasi yang dilakukan.
20

 Penelitian ini pada akhirnya akan 

dianalisa, maka proses penelitian mengangkat data dari 

permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang 

berkenaan dengan Good Corporate Governance dalam rangka 

meningkatkan perkembangan perbankan syariah. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian 

yang memberikan gambaran suatu keadaan sejernih 

mungkin,tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. 

Pada umumnya penelitian ini bersifat deskriptif merupakan 

penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya 

tidak perlu merumuskan hipotesis.
21

 

 

 

 

                                                             
20Kartini kartono,Pengantar Metodologi Riset Social (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1998), 32. 
21 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (jakarta:LP3ES,1986), 4. 
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2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek / subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu 

yang di terapkan peneliti untuk di pelajari.
22

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah pimpinan, karyawan , dan nasabah PT 

BPRS Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah 

Direktur, Accounting dan & nasabah PT BPRS Bandar 

Lampung. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya.
23

 Dalam penelitian ini sumber data primer 

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

langsung dengan Direktur dan Accounting PT BPRS Bandar 

Lampung. Serta peneliti juga melakukan wawancara dengan 7 

Nasabah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, 

buku, dan majalah dan lain sebaginya.
24

 Data sekunder 

meliputi data-data penunjang dari data primer yang 

didapatkan melalui perpustakaan atau dari laporan-laporan 

peneliti terdahulu, dan yang berasal dari berbagai macam 

literature yang berkaitan dengan tema penelitian yang 

dilakukan. Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis 

menggunakan metode deskriptif analitik yang berarti data-

data yang diperoleh dideskripsikan untuk kemudian dianalisis 

sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. 

                                                             
22 Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidik, (Bandung: 

Alfabeta,2014) h.15 
23Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, 

(jakarta:Erlangga, 2003), 8. 
24 Kaelan, M.S. Metode penelitian kualitatif interdisiplinier, (Yogyakarta : 

Paradigma, 2012), 76. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

metode, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang 

dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, 

pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi 

serta peristiwa dilokasi.
25

 Yang aman sebagai metode 

ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis 

mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya 

yang berhubungan dengan tata kelola pada BPRS Bandar 

Lampung. Dalam observasi ini penulis menggunakan 

observasi non partisipan dimana penulis tidak 

berpartisipasi langsung dan melakukan kegiatan yang 

diteliti. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
26

 Dalam hal 

ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Direktur, 

Kepala Bagian Personalia, Accounting dan 7 Nasabah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS Bandar 

Lampung). Dalam hal ini untuk mendapatkan data-data 

yang ingin penulis dapatkan maka penulis melakukan 

wawancara bebas terpimpin kepada responden. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk 

menghimpun secara selektif bahan-bahan yang 

                                                             
25 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti,2004), 85. 
26Danang Sunyoto, Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 

(Yogyakarta: CAPS, 2013), 53. 
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dipergunakan didalam kerangka atau landasan teori, dan 

penyusunan hipotesis secara tajam.
27

 Dokumentasi yaitu 

pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan 

klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain buku-

buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 

Dalam hal ini data dokumen yang di dapat penulis yaitu 

data-data yang berhubungan dengan kompetensi dan 

kualitas jasa audit internal dalam perspektif akuntansi 

syariah. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisa data yang bersifat deskriftif-kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen 

penelitian. Teknik analisa yang digunakan adalah: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. 

Yang mana bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adlah sekumpulan informasi yang 

dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan penarikan 

tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks 

naratif, matriks, jaringan dan bagan. 

 

                                                             
27Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2007), 191. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari 

teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah 

hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil 

tindakan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan ini mempunyai tujuan yaitu untuk 

mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada dalam 

skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisan skripsi yang terdiri 

dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

BAB I berisi gambaran umum dalam penulisan skripsi, 

yang dimulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 

dan sub fokus penelitian, , rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahuluyang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini, 

peneliti mendeskripsikan masalah yang melatarbelakangi adanya 

penelitian ini untuk dilakukan yag berkaitan dengan peran audit 

internal pada implementasi good corporate governance dalam 

perspektif ekonomi islam pada PT BPRS Bandar Lampung. 

BAB II, pada bab ini peneliti mendeskripsikan beberapa 

konsep untuk dipergunakan sebagai landasan teori pada skripsi ini. 

Konsep yang dikemukakan pada bab II ini ialah berfokus pada 

peran audit internal pada implementasi good corporate governance 

dalam perspektif ekonomi islam pada PT BPRS Bandar Lampung. 

BAB III, pada bab ini peneliti berusaha untuk menemukan 

pandangan mengenai peran audit internal pada implementasi good 

corporate governance dalam perspektif ekonomi islam pada PT 

BPRS Bandar Lampung dan peneliti mendeskripsikan tentang 

objek penelitian. 

BAB IV, peneliti memaparkan pembahsan atau nalisis 

hasil penelitian, yang meliputi sub hasil yang membahas peran 

audit internal pada implementasi good corporate governance 

dalam perspektif ekonomi islam pada PT BPRS Bandar Lampung. 
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BAB V, bab ini merupakan bab penutup dalam skripsi 

yang berisikan simpulan atas pembahasan atau analisis hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Dan pada bab ini juga, penulis 

melampirkan rekomendasi untuk dapat dijadikan sebagai bahan 

pemikiran bagi yang berkepentingan. 

 

J. Kerangka Teori 

Dalam perekonomian modern, manajemen dan 

pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari 

kepemilikan perusahaan. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan 

dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan 

(pemegang saham) memperoleh keuntungan yang semaksimal 

mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya 

perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (agents) yang lebih 

mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Agency theory 

berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika 

pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan 

pembagian kerja yang berbeda. Jensen dan warner dalam Akhmad 

Syakhroza (2003) menyebutkan agency theory mengidentifikasi 

potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak dalam perusahaan 

yang mempengaruhi prilaku perusahaan dalam berbagai cara yang 

berbeda. 

Demi kepentingan pemegang saham maka perusahaan 

perlu memastikan kepada mereka bahwa dana-dana tersebut 

digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan 

bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola 

perusahaan (corporate governance). Untuk mewujudkan good 

corporate governance diperlukan adanya agency cost yang 

termasuk di dalamnya adalah audit. 

Organisasi Profesi Internal Auditor Indonesia juga 

menyebutkan hubungan antara audit internal dengan good 

corporate governance dalam Positon Paper #1/2003 yaitu: 

“Organisasi Profesi Internal Auditor berkeyakinan bahwa fungsi 

internal audit (satuan pemeriksaan internal) yang efektif mampu 
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menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses 

corporate governance, pengelolaan resiko, dan pengendalian 

manajemen. Internal auditor merupakan dukungan penting bagi 

komisaris, komite audit, direksi, dan manajemen senior dalam 

membentuk fondasi bagi pengembangan corporate governance” 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh auditor 

internal dalam menjalankan fungsinya adalah independensi, 

kemampuan profesional, linngkup pekerjaan dan pelaksanaan 

kegiatan pemeriksaan.  

Secara umum Good Corporate Governance merupakan 

serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan 

komisaris, komite audit, para pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Penerapan prinsip-prinsip dasar Good Corporate 

Governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan 

kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip-prinsip dasar 

tersebut adalah transparansi, independensi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban dan kewajaran. 

Berdasarkan uraian diatas kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Kerangka pikir 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Sebelum peneliti masuk lebih dalam tentang peneliti ini, 

terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terkait 

dengan judul penelitian ini agar tidak ada kesalahpahaman dalam 

pengertian didalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

A. Good Corporate Governance (GCG) 

1. Pengertian Good Corporate Governance  

Corporate Governance adalah istilah yang 

dipopulerkan pertama kali oleh Cadburry Committee pada 

tahun 1992. Menurut Cadburry mengatakan bahwa Good 

Corporate Governance adalah mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara 

kekuatan dan kewenangan perusahaan. Definisi menurut 

Aldrige, The Organization for Economic Corforation and 

Develoment (OECD) corporate governance adalah sistem 

yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan 

kegiatan bisnis perusahaan.
28

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulakan 

bahwa Good Corporate Governance diartikan sebagai tata 

kelola perusahaan yang sehat berlandaskan kepada peraturan 

perundang – undangan, nilai social dan etika, agar mampu 

menciptakan kinerja perusahaan dengan baik serta melindungi 

hak pemegang saham dan stakeholder lainnya. 

2. Prinsip – prinsip Good Corporate Governance  

Prinsip Good Corporate Governance menurut pedoman Good 

Corporate Governance Indonesia adalah sebagai berikut. 

 

                                                             
28Sulistyanto, H. Sri, dan Meniek S.Prapti, “Good Corporate Governance: 

Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat”. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.4 

no.4 (2003), 47. 
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a. Keterbukaan  (transparency) 

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan 

kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. 

Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan 

kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan 

informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat 

dibandingkan dengan indikator – indikator yang sama. 

Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki 

adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian 

informasi yang dimiliki perusahaan.
29

 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan 

pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaan berjalan 

efektif. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan 

komisaris dan direksi independen, dan komite audit. 

Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi 

mengatasi Agency Problem yang timbul antara pemegang 

saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. 

Praktik – praktik yang diharapkan muncul dalam 

menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan 

dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, 

dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan 

jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan 

pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. 

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)  

Menurut KNKG, responsibility mencerminkan 

kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang – 

undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang. 

                                                             
29Arifin, “Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate 

Governance pada Perusahaan di Indonesia”, (Skripsi: Universitas Diponogoro 

Semarang, 2005), 14 
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d. Kemandirian (Independency)  

Yaitu pengelolaan secara profesional tanpa 

pengaruh/tekanan dari pihak mana pun. Perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing – masing 

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak lain.
30

 

e. Kewajaran (Fairness) 

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Fairness menurut KNKG menggambarkan pelaksanaan 

kegiatan perusahaan yang harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas 

kewajaran dan kesetaraan. 
31

 

 

Tabel 2.1 

Indikator Good Corporate Governance
32

 

No.  Aspek yang dinilai Indikator  

1. Keterbukaan 

(Transparency) 

a. Kemudahan mengakses 

informasi 

b. Visi dan misi perusahaan 

c. Kerahasiaan perusahaan 

2. Akuntabilitas 

(Accountability) 

a. Perincian tugas dan 

tanggung jawab 

b. Kompetensi yang sesuai 

c. Pengukuran kinerja 

                                                             
30 Ibid. 
31 Ibid  
32 Nila Umailatul Fitri, Implementasi Good Corporate Governance (GCG) 

Dalam Pengelolaan Manajemen Resiko Pada BMT-UGT SIDOGIRI Cabang 

Pringsewu, Skripsi, (Lampung: UIN Radin Intan, 2018), h. 35 
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3. Pertanggungjawaban 

(Responsibility) 

a. prinsip kehati-hatian 

b. kepatuhan hukum 

4. Kemandirian 

(Independency) 

a. Dominasi dan pengaruh 

b. Profesional 

5. Kewajaran (Fairness) a. Kesempatan berpendapat 

b. Kesetaraan kompensasi 

c. Kesempatan karyawan 

Sumber: Nila Umailatul Fitri, Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Resiko Pada 

BMTUGT SIDOGIRI Cabang Pringsewu, Skripsi, UIN Radin Intan 

Lampung, 2018 

3. Manfaat Good Corporate Governance (GCG) 

Manfaat yang diperoleh dalam menerapkan good 

corporate governancedalam perusahaan adalah:  

a. Menurunkan resiko 

Dengan menerapkan GCG akan dapat meminimalisasi 

praktik-praktik yang menimbulkan sekat yang terjadi pada 

perusahaan. 

b. Meningkatkan nilai saham 

c. Diterapkannya GCG merupakan indikator perusahaan telah 

dikelola 

baik dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting 

bagi kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. 

Dengan meningkatkannya kepercayaan akan menjadikan 

nilai sahamnya banyak diminati di bursa, sehingga 

berdampak positif bagi kenaikan saham. 

d. Menjamin kepatuhan 

Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan 

struktur operasi perusahaan ditujukan untuk mengarahkan 

perusahaan pada kepatuhan terhadap aturan yang 

ditetapkan 
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e. Memiliki daya tahan 

Dengan menerapkan GCG, perusahaan akan memiliki daya 

tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan 

perilaku dunia usaha sekitarnya 

f. Memicu kinerja 

Melalui mekanisme supervise kinerja manajemen dan 

mempertegas 

pertanggungjawaban komisaris dan direksi kepada 

pemegang saham dan stakeholders lainnya akan memacu 

jajaran komisaris dan direksi meningkatkan kinerja 

perusahaan 

g. Meningkatkan akuntabilitas publik  

GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan 

seluruh 

stakeholdersdan tentunya ini diwujudkan dalam bentuk 

pengungkapan 

informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk 

laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini 

mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas 

publik.
33

 

4. Unsur – unsur Good Corporate Governance (GCG) 

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan 

unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan disebut 

Corporate Governance-Internal Perusahaan. Unsur-unsur 

yang berasal dari dalam perusahaan adalah: 

 

a. Rapat Umum Pemegang Saham,  

1) Menggunaka haknya sebagai pemegang saham dalam 

memilih dewan komisaris dan direksi. 

                                                             
33Acica Priyanti Salampessy & Yolanda, “Analisis Pengaruh Penerapan 

Audit Internal dan Audit Eksternal Terhadap Kualitas Good Governance”. Jurnal 

Ekonomi, Volume 18 No. 3 (2016), 403. 
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2) Mampu memenuhi kebutuhan modal bank sesuai 

aturan yang berlaku. Jika tidak mampu memenuhinya, 

pemegang saham bersedia menyetujui banknya 

menyatu dengan bank lain. 

3) Melaksanakan GCG sesuai wewenang dan 

tanggungjawab. Pemegang saham dilarang 

memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, atau kelompoknya dan tidak mencampuri 

kegiatan operasional bank. 

b. Dewan komisaris, secara hukum dewan komisaris 

bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan 

nasehat, dan masukan kepada Direksi dengan 

memperhatikan semua kepentingan stakeholders sesuai 

asas keetaraan. Sesuai ketentuan Undang-undang yang 

berlaku direksi bertanggung jawab penuh atas 

pengelolaan perusahaan serta mewakili perusahaan baik 

di dalam dan luar peradilan. 

c. Direksi, berkewajiban melaksanakan ketentuan yang 

tercantum dalam visi, misi, strategi dan sasaran usaha 

bank. 

d. Manajer,   

e. Karyawan/serikat pekerja; sistem remunerasi berbasis 

kinerja;  

f. Komite audit, bagi sebuah bank merupakan organ penting 

dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip check 

and balances. 

5. Pengertian Good Corporate Governance dalam perspektif 

ekonomi islam 

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan 

lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan 

pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak 

terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima 

amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam 

terminologi modern disebut sebagai Good Corporate 
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Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya 

Allah menyukai apabila seseorang melalukan sesuatu 

pekerjaan dilakukan dengan baik”.34
 

Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate 

Governance dalam islam harus mengacu pada prinsip- prinsip 

berikut ini.
35

 

1. Tauhid 

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran 

islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh 

aktivitas umat islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial 

maupun budaya.
36

 Dalam Al- Qur’an disebutkan bahwa tauhid 

merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, 

sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38: 

 

 ٌْ ْٝتُ ُ ۚ قُْو أَفََشأَ َِّ َّللاَّ اْْلَْسَض ىََٞقُ٘ىُ َٗ اِت  َٗ ب ََ ِْ َخيََق اىغَّ ٍَ  ٌْ ِْ َعأَْىتَُٖ ىَئِ َٗ

 ِ ُِ َّللاَّ ِْ ُدٗ ٍِ  َُ ب تَْذُع٘ َِّ َمبِشفَبُت  ٍَ ُ بُِضشٍّ َْٕو ُٕ َٜ َّللاَّ ُْ أََساَدِّ إِ

 ۖ ُ َٜ َّللاَّ ِٔ ۚ قُْو َحْغبِ تِ ََ ِغَنبُت َسْح َْ ٍُ  َِّ ٍة َْٕو ُٕ ََ ْٗ أََساَدِّٜ بَِشْح ِٓ أَ ُضشِّ

 َُ يُ٘ مِّ َ٘ تَ َُ ُو اْى مَّ َ٘ ِٔ َٝتَ ْٞ  َعيَ

Artnya: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada 

mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", 

niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka 

terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain 

Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan 

kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan 

kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat 

kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. 

                                                             
34Rezki Astuti Soraya, “Good Corporate Governance Dalam Perspektif 

Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia” (Skripsi: Program Strata 

Satu Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), 27. 
35Muqorobin Masyud, Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah 

Pengantar (Universitas Muhammadiyah: Purwokerto), 4. 
36Amir Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business and Economic Ethic 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 52. 
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Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah 

bertawakkal orang-orang yang berserah diri.
37

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa, hakikat tauhid 

juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak 

illahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga 

semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka 

menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak 

Allah.Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih 

dahulu ia harus mengeahui dengan baik hukum agama yang 

mengatur perdagagan agar ia tidak melakukan aktivitas yang 

haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang 

harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan 

suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai – 

nilai ketuhanan.
38

 

Quraish shihab menafsirkan Aku bersumpah, 

"Apabila kamu tanyakan kepada orang-orang musyrikin itu, 

wahai Muhammad, 'Siapakah yang menciptakan langit dan 

bumi?' mereka tentu akan menjawab, 'Allah yang menciptakan 

itu semua'." Katakan kepada mereka, "Apakah kalian berpikir 

lalu melihat bahwa tuhan-tuhan, selain Allah, tempat kalian 

berdoa itu dapat mengusir bahaya yang ada pada diriku, jika 

Allah menghendaki demikian? Atau, apakah mereka dapat 

menghalangi pemberian rahmat kepada dariku jika Allah 

menghendaki demikian?" Katakanlah kepada mereka, "Dialah 

yang mencukupi semua kebutuhanku. Hanya kepada- Nyalah, 

bukan kepada yang lain, hendaknya orang-orang yang 

bertawakal itu bersandar dan berserah diri."
39

 

Dalam ekonomi islam, tauhid merupakan konsep 

pertama, yang paling penting dan mendasar untuk Ekonomi 

Islam, tauhid merupakan konsep yang mendasar, karena 

menyangkut ubudiah atau ibadah mahdah, muamalah, 

                                                             
37Departemen Agama RI, Al Ally, Al – Qur‟an dan terjemahannya, Cp 

Penerbit Diponogoro, Bandung, 2005.  
38Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah, (Jakarta: Kencana 

2012). 
39 Quraish Shihab, Tafsir qur’an az-zumar ayat 38.  
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muasyarah, hingga akhlak. konsep tauhid bukanlah sekedar 

pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif 

terhadapnya. Ekonomi atau iqtishod yang merupakan bagian 

dari muamalah secara umum di dalam konsep islam harus 

berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan 

masyarakat yang sejahtera (al falah).
40

 

2. Taqwa dan ridha 

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip 

utama tegaknya sebuah instiusi islam dalam bentuk apapun 

azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis 

dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa 

kepada Allah dan ridha-Nya dalam QA at-Taubah: 109. 

 

ِْ أَعََّظ  ٍَ  ًْ ٌْٞش أَ ٍُ َخ ا َ٘ ِسْض َٗ  ِ َِ َّللاَّ ٍِ  ٰٙ َ٘ ٰٚ تَْق َْْٞبَُّٔ َعيَ ِْ أَعََّظ بُ ََ أَفَ

ِٔ فِٜ  َّْٖبَس بِ ٰٚ َشفَب ُجُشٍف َٕبٍس فَب َْْٞبَُّٔ َعيَ ِْٖذٛ بُ ُ ََل َٝ َّللاَّ َٗ  ۗ ٌَ َّ َّبِس َجَْٖ

 َِ ٞ َِ ًَ اىظَّبىِ ْ٘  اْىقَ

Artinya: Maka apakah orang-orang yang mendirikan 

mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-

(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan 

bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu 

jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. 

Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang 

yang zalim. 

 Ayat diatas menjelaskan, dalam melakukan suatu bisnis 

hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah 

dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya 

perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. 

Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut, 

prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari 

para pihak. 

                                                             
40 Ahmad Izzan. Referensi Ekonomi Islam. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2006. hlm. 39-38 
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 Quraish shihab menafsirkan, Akidah dan perbuatan 

orang-orang yang berdiri di atas landasan keikhlasan dan 

ketakwaan kepada Allah demi mencari keridaan-Nya, tidaklah 

sama dengan orang yang mendirikannya atas dasar 

kemunafikan dan kekufuran. Karena, sesungguhnya, 

pekerjaan orang yang bertakwa adalah lurus dan kuat di atas 

dasar yang kokoh, sedangkan pekerjaan orang-orang munafik 

bagaikan bangunan di tepi jurang yang hampir runtuh. Ia 

lemah dan akan roboh bersama pemiliknya ke dalam neraka 

jahanam. Allah tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang 

benar kepada orang-orang yang bersikeras menzalimi dirinya 

sendiri dengan kekufuran.
41

 

 Ekonomi Islam berlandaskan taqwa, kegiatan ekonomi 

dalam Islam merupakan jalan untuk mencapai taqwa dan 

melahirkan akhlak yang mulia. Ini adalah tuntutan Tuhan. 

Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, modalnya uang untuk 

mendapatkan uang, tetapi dalam ekonomi Islam modalnya 

taqwa untuk mendapatkan taqwa. Hasil dari ekonomi yang 

berlandaskan taqwa, akan lahir ukhuwah dan kasih sayang, 

kemesraan, saling tolong menolong, bersopan santun, 

mendahulukan kepentingan orang lain. Semua yang terlibat 

dengan kegiatan ekonomi Islam ini akan menjadi tawadlu’ dan 

rendah diri. Akan terhapus penindasan, penekanan, 

pendhaliman dan ketidakadilan. Akhirnya masyarakat jadi 

aman, damai dan hidup penuh sejahtera. 

3. Equilibrium (keseimbangan dan keadilan) 

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-„adalah 

(keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam 

Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan 

fenomena fisik, sekalipun memiliki imlikasi sosial, yang 

kemudian sering menjadi wilayah al-„adalah atau keadilan 

sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial 

kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah 

SWT berfirman dalam QS Ar-Rahman ayat 7-9: 

                                                             
41 Ibid  
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﴿ َُ َٞضا َِ َضَع اْى َٗ َٗ بء َسفََعَٖب  ََ اىغَّ َٗ٧ ُِ َٞضا َِ ا فِٜ اْى ْ٘ ﴾أََلَّ تَْطَغ

﴿٨﴿ َُ َٞضا َِ ََل تُْخِغُشٗا اْى َٗ َُ بِبْىقِْغِط  ْص َ٘ ٘ا اْى َُ أَقِٞ َٗ ﴾٩﴾  

Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia 

meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan 

melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah 

timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 

neraca itu.
42

 

 Dari ayat diatas menjelaskan bahwa, dalam konteks 

keadilan (sosial), para pihak yang melkukan perikatan dituntut 

untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan 

keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan 

memenuhi segala kewajibannya. 

 Pada ayat 7, Imam al-Qusyairi menafsirkan bahwa Allah 

SWT telah meninggikan langit, menetapkan hukum dan aturan 

atasnya, bintang-bintang berjalan pada porosnya, dan 

menciptakan keseimbangan di antara manusia agar mereka 

mengambil pelajaran dan berhati-hati dalam berinteraksi 

dengan sesma manusia maupun dengan makhluk lain. 

Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 8–9, menurut al-Qusyairi 

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menjaga 

dan merawat keadilan di segala sesuatu. Manusia 

diperintahkan untuk menjamin hak-hak sesama manusia, dan 

juga menjaga hak-hak Allah SWT. Bagi al-Qusyairi manusia 

ditntun untuk beramal dengan ikhlas, jujur di setiap aktivitas, 

dan mementingkan hak pribadi dan orang lain dari sisi lahir 

dan batin.
43

. 

 Dalam buku ekonomi, Equilibrium merupakan satu 

diantara beberapa prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip-

prinsip ekonomi tersebut menjadi kaedah utama yang 

dijadikan sebagai pilar dari bangunan ekonomi Islam. Dalam 

Islam equilibrium sebagai prinsip ekonomi memiliki arti, tidak 

                                                             
42Departemen Agama RI, Al Ally, Al – Qur‟an dan terjemahannya, Cp 

Penerbit Diponogoro, Bandung, 2005. 
43 Imam al-Qusyairi, Tafsir qur’an At-Taubah ayat 7-9. 

https://islami.co/lathaif-al-isyarat-kitab-tafsir-sufistik-karya-imam-al-qusyairi/
https://islami.co/lathaif-al-isyarat-kitab-tafsir-sufistik-karya-imam-al-qusyairi/
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terdapatnya ketimpangan antara dua hal yang selalu 

berpasangan, dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai jenis 

aktivitas kehidupan umat manusia. Equilibrium diartikan 

sebagai suatu keadaan dimana interaksi yang terjadi antara 

komponen-komponen yang ada didalam aktivitas hidup umat 

manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, 

serta memberikan dampak yang signifikan terhadap 

kesejahteraan umat manusia. Equilibrium dalam arti mikro 

dapat dicontohkan dari aktivitas ekonomi, maka yang 

dikatakan dengan equilibrium adalah suatu kondisi dimana 

tidak ada satupun dari pelakupelaku ekonomi mengalami 

kerugian, atau dikatakan juga sebagai suatu keadaan yang 

saling ridha ('antaradhin). 

4.  Kemashlahatan 

Secara umum mashlahat diartikan sebagai kebakan 

(kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh 

mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung 

manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, 

kerusakan danmufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan 

bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan 

memelihara lima kebutuhan dasar, yakni: 

1) Pemeliharaan agama (hifzud-din) 

2) Pemeliharaan jiwa (hifzun-nafs) 

3) Pemeliharaan akal (hifzul-„aql) 

4) Pemeliharaan keturunan (hifzun-nasl) 

5) Pemeliharaan harta benda (hifzul-maal) 

 

B. Audit Internal 

1. Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan rangkaian aktivitas dalam 

pemeriksaan yang dikerjakan oleh pihak yang berasal dari 

bagian internal, yaitu auditor perusahaan untuk memeriksa 

catatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Pemeriksaan 
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yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih rinci 

dibandingkan dengan  pemeriksaan umum yang dilakukan 

oleh KAP. 

Sedangkan Pengertian audit menurut institute of 

internal auditor (IIA) adalah pengumpulan dan pengevaluasian 

bukti mengenai berbagai kejadian ekonomi (informasi) guna 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara aresi-

aresi (informasi) dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan.Auditing harus dilaksanakan oleh orang yang 

kompeten dan independen.
44

 

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit 

harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. 

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kinerja 

yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis 

serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai 

kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu auditor 

juga harus memiliki sikap mental independen.Kompetensi 

orang orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya 

jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan 

mengevaluasi bukti.  

Audit internal berfungsi sebagai penilaian independen 

yang dibentuk oleh perusahaan guna memeriksa dan 

mengevaluasi semua aktivitas-aktivitas perusahaan. Adanya 

fungsi audit internal dalam perusahaan dapat meningkatan 

efektivitas agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan 

tersebut. Peran audit internal tidak terbatas pada pengawasan 

keuangan perusahaan, tetapi juga melakukan 

pembinaan/konsultasi dan review laporan keuangan. 

Mengembangkan dan menjaga efektivitas pengendalian 

                                                             
44 Agoes, Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor 

Akuntan Publik, (Jakarta: Salemba Empat: 2012), 13. 



 
 
32 

internal serta pengelolaan resiko untuk mewujudkan suatu 

perusahaan yang sehat perlu adanya peran audit internal.
45

 

Auditing pada umum nya di bagi menjadi 3 golongan 

yaitu: 

a. Audit Laporan Keuangan 

Audit laporan keuangan adalah audit yang di 

lakukan oleh auditor independen terhadap laporan 

keuangan yang di sajikan oleh klien nya untuk 

menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut.didalam audit laporan keuangan ini, 

auditor independent menilai kewajaran laporan keuangan 

atas dasar kesesuaianya dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan 

keuangan tersebut di sajikan dalam bentuk tertulis berupa 

laporan audit, laporan audit ini di bagikan kepada para 

pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, 

kreditur, dan kantor pelayanan pajak. 

b. Audit Kepatuhan 

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya 

untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan 

kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan 

umumnya di laporkan kepada pihak yang berwenang 

membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak di jumpai 

dalam pemerintahan. 

c. Audit opersional  

Audit operasional merupakan review secara 

sistematik kegiatan organisasi, atau bagian Dari padanya, 

dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit 

operasional adalah untuk: 

 

                                                             
45 Emay dkk, “Dampak Audit Internal, Pengendalian Internal Dan 

Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal 

Ecodemica, Vol. 3 No. (2019), 39. 
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1) Mengevaluasi kinerja 

2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan tindakan 

lebih lanjut. 

2. Standar Profesional Audit Internal 

a. Independensi  

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari 

berbagai kegiatan yang diperikasa. Auditor internal 

dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan 

secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal 

sangat penting terutama dala memberikan penilaian yang 

tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh 

melalui status organisasi unit audit internal harus dapat 

memberikan keleluasaan bagi auditor internal dalam 

menyelesaikan tangung jawab pemeriksaan maksimal. 

Audit internal harus memperoleh dukungan moral 

secara penuh dari segenap jajaran menajemen senior dan 

dewan (dewan direksi dan komitmen audit) agar dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai 

campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus 

bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian 

pemeriksaan . koordinasi yang teratur antara pimpinan 

audit internal dengan dewan direksi dan komite audit akan 

membantu terjaminnya kemandirian dan juga merupakan 

sarana bagi semua pihak untuk dapat saling memberikan 

informasi demi kepentingan organisasi secara 

keseluruhan. 

Tujuan kewenangan, dan tanggung jawab bagian 

audit internal harus didefinisikan dalam sebuah dokumen 

tertulsi sebaiknya di dalam anggaran dasar yang disetujui 

oleh manajemen senior dan dewan anggaran dasar 

tersebut harus : (1) menyatakan kedudukan bagian audit 

internal dalam organisasi; (2) memberikan kewenangan 

kepada bagian audit internal untuk mendapatkan 
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dokumen-dokumen (catatan),personel, dan benda-benda 

berwujud yang relevan dengan pelaksanaan audit, (3) 

mendefenisikan lingkungan yang menjadi scope audit 

internal. 

b. Kemampuan Profesional 

Audit internal harus dilaksanakan secara ahli 

dengan ketelitian profesional wajib dimiliki oleh setiap 

auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan 

audit internal harus menugaskan orang-orang yang secara 

bersama-sama atau keseluruhan memilik pengetahuan dan 

kemanpuan dari berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi, 

ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data, elektronik, 

perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk 

melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

Pimpinan audit internal harus dapat memberikan 

jaminan atau kepastian bahwa secara terknis latar 

belakang pendidikan dari para pemeriksa internal telah 

sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. 

walaupun demikian masing-masing anggota dibagian 

audit internal tidak perlu memiliki kualifikasi dalam 

seluruh ilmu di siplin ilmy tersebut. 

c. Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi 

pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan 

keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki 

oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan 

dan keefektifan suatu sistem pengendalian internal adalah 

untuk menentukan apakah sistem yang telah di terapkan 

dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan 

sasaran organisasi dapat tercapai secara efesien dan 

ekonomis, serta memastikan apakah sistem tersebut telah 

berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tujuan utama 

pengendalian internal adalah meyakinkan: (1) keadilan 

informasi; (2) kesesuaian dengan berbagai kebijakan, 

rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, 
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(3) perlindungan terhadap aset organisasi; (4) penggunaan 

sumber daya secara ekonomis dan efisien (5) tercapainya 

berbagai tujuan dan sasaran yang telah di terapkan. 

Auditor internal harus meninjau berbagai alat atau 

cara yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan 

terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang 

diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal. Pada 

saat memverifikasi keberadaan suatu aset, auditor internal 

harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai 

dan tepat. 

 

d. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan 

pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, 

penyampaian hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti 

hasil pemeriksaaan. Auditor internal bertanggung jawab 

untuk merencanakan dan melaksanakan tugas 

pemeriksaan. 

Perencanaan pemeriksaan internal harus 

didokumentasikan dan meliputi: (1) penetapan tujuan 

pemeriksaan dan lingkup pekerjaan; (2) memperoleh 

informasi dasar tentang objek yang akan di periksa, (3) 

penentuan tenaga yang di perlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan.(4)pemerintahan kepada para pihak yag 

dipandang perlu;(5) melaksanakan survei secara tepat 

untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan di 

periksa; (6) penetapan program pemeriksaan; (7) 

menentukan bagaiamana kapan dan kepada siapa hasil 

pemeriksaan akan di sampaikan dan; (8) memperoleh 

persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan. 

1) internal. 

3. Tujuan Audit Internal 

Internal audit memiliki tujuan dalam manajemen 

organisasi/perusahaan. menurut Agoes Sukrisno 
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mengemukakan bahwa tujuan internal audit adalah membantu 

manajemen perusahaan menjalankan tugas melalui analisa, 

penilaian, dan pemberian saran dan masukan mengenai 

kegiatan/program (yang masuk dalam pemeriksaan). 

Pada pencapaian tujuan dari internalaudit maka 

auditor harus melakukan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Memastikan terkait peraturan dan prosedur yang harus 

dipatuhi oleh seluruh elemen manajemen. 

2) Memberi penilaian baik dan meningkatkan pengawasan 

efektif dengan biaya sewajarnya serta mengidentifikasi 

sistem pengendalian yang diterapkan yang meliputi 

pengendalian internal manajemen dan kegiatan 

operasional yang berkaitan. 

3) Memastikan bahwa seluruh aset perusahaan dijaga 

dengan penuh tanggung jawab dari penyalahgunaan, 

kehilangan, korupsi dan hal-hal semisal. 

4) Mengajukan berbagai saran dalam rangka memperbaiki 

sistem operasional perusahaan agar lebih efektif dan 

efisien. 

5) Memberi nilai terkait mutu dan kualitas kerja kepada 

setiap bagian yang ditunjuk manajemen perusahaan. Hal 

ini disesuaikan dengan standar dari manajemen mutu 

yang dilaksanakan. 

6) Memastikan bahwa data yang dimiliki dan diolah di 

dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
46

 

4. Fungsi Audit Internal 

Menurut farid dalam jurnal Nuramalia Anggun 

Kusumawati ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup 

bidang yang sangat luas dan kompleks melitputi seluruh 

tingkatatan manajemen baik yang bersifat administrasi dan 

                                                             
46 Agoes, Sukrisno. “Auditing (Pemeriksaan Akuntan)oleh Kantor Akuntan 

Publik: Edisi Ketiga, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)”, 

(2004). 
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operasional. Hal ini sesuai dengan komitmen bahwa fungsi 

audit internal adalah membantumanajement dalam mengawasi 

jalannya kegiatan perusahaan. Namun demikian, audit internal 

bukan bertindak sebagai mata-mata tetapi sebagai rekan 

kerja yang siap membantu memecahkan setiap permasalahan 

yang di hadapi.
47

 

Sawyer mengemukakan bahwa audit internal memiliki 

berbagai fungsi diantaranya : 

1) Pengawasan pada seluruh aktivitas yang sulit ditangani 

oleh pimpinan puncak 

2) Pengidentifikasian dan minimalisasi resiko. 

3) Report validation kepada manajer. 

4) Mendkung dan membantu manajemen pada bidang-

bidang teknis. 

5) Membantu proses decision making. 

6) Menganalisis masa mendatang (bukan untuk hal yang 

telah terjadi) 

7) Membantu manajer dalam mengelola perusahaan.
48

 

 

5. Ruang Lingkup Audit Internal 

GUY dkk mengemukakan ruanga lingkup audit 

internal yang telah dialih bahasakan oleh Paul A. Rajoe. Pada 

penjelasannya ruang lingkup internal audit adalah sebagai 

berikut: 

1) Menganalisis efektitifan (Reliabilitas & integrasi) 

informasi finasial dan oprasional serta alat yang dipakai 

                                                             
47 Nurmalia Anggun Kusumawati, dkk. “Peran Audit Internal Dalam 

Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupeten Blitar)”. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol. 4 No. 1 (2016), 

30.  
48 Sawyers. internal audithing (audit internal sawyer).salemba 

empat.stefanus rahoyo. 2005. 

https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/issue/view/177
https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/issue/view/177
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untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan, 

dan melaporkan informasi tersebut. 

2) Melakukan pengamatan terhadap sistem yang ada dalam 

rangka memastikan adanya kesesuaian antara 

kegiatan/aktivitas/program yang dijalankan organisasi 

dengan kebijakan, peraturan, prosedur, hukum, rencana 

yang berdampak signifikan pada kegiatan organisasi. 

3) Mengamati berbagai metode yang dipakai dalam menjaga 

aset/harta perusahaan. Apabila dibutuhkan maka akan 

melakukan verifikasi terhadap harta-harta tersebut. 

4) Memberi penilaian terhadap efektifitas dan 

keekonomisan dalam pemakaian sumber daya. 

5) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional 

atau program organisasi/perusahaan apakah hasil yang 

diperoleh konsisten dan sesuai dengan tujuan dan 

perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.
49

 

6. Siklus Kerja Audit 

Secara komperehensif siklus aktivitas aktivitas utama 

internal audit dapat dibagi menjadi 4 tahapan besar, yang 

penulis sebut sebagai “audit P-E-D-E” yaitu: 

1) Rencana Audit 

Merupakann upaya menerjemahkan strategi 

korporasi/bisinis serta umpan balik (feed back) yang di 

terima dari berbagai pihak ke dalam perspektif internal 

audit, yaitu berupa pemetaan risiko dan pengendalian, 

penetapan strategi audit, hingga penyusunan program 

audit. 

2) Pelaksanaan Audit 

Merupakan implementasi dari rencana audit, baik secara 

teratur (reguler audit) maupun berdasarkan investigasi 

khusus atau permintaan pihak tertentu (spesial audit). 

                                                             
49 Guy, D.M et al. Auditing. Edisi Lima. Terjemahan Paul A. Radjoe dan 

Ichsan Setiyo Budi. Jakarta: Salemba Empat. (2003). 
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Keduanya di jalankan secara sinergis antara 

pengawasan tidak langsung (audit on desk) maupun 

pengawasan langsung (audit on site). Mengingat aktivitas 

yang bersifat continuous audit, maka pengembangan audit 

database juga menjadi bagian yang penting dari tahapan 

ini. 

3) Penyajian Hasil Audit 

Merupakan penyampaian konfirmasi temuan (finding 

confirmation) kepada pihak klien/teraudit (auditee) 

hingga penyajian laporan hasil audit (audit report) ke 

auditee dan pihak-pihak yang berkepentingan. Baik 

konfirmasi temuan maupaun laporan hasil audit perlu di 

tanggapi oleh pihak auditee sebagai fungsi rechecking. 

4) Peninjauan Kembali Hasil Audit 

Merupakan aktivitas evaluasi (review) yang terdiri dari 2 

aspek: pertama, evalusasi terhadap tindak lanjut hasil 

audit yang harus dijalankan oleh auditee. Kedua, evaluasi 

secara integral mengenai kecukupan pengelolaan risiko 

dan pengendalian internal seluruh group korporasi serta 

riview internal terhadap kinerja audit sepanjang tahun. 

Hasil review sepenuhnya akan di pakai untuk tahap 

perencanaan audit kedepan. 

7. Peran Audit Internal dalam GCG 

Hubungan yang harmonis antara pemilik dana 

(principal) dengan penggunaan atau pengelolaan dana 

(management/agent) yang berlandasan kepercaan yang 

tumbuh dari adanya praktik GCG akan menjamin kemudahan 

akses dana, penunjang investasi dan kegiatan usaha bagi 

perusahaan. Setidaknya ada 5 (lima) manfaat yang dapat 

menerapkan good corporate governance, yaitu sebagai 

berikut. 

1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong 

pemanfaatan sumber 

daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efesien . 
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2) GCG dapat membantu perusahaan dalam hal menarik 

modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui 

perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik 

maupun internasional. 

3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam 

memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada 

ketentuan, hukum, dan peraturan. 

4) Membantu manajemen dan corporate board dalam 

pemantauan penggunaan aset perusahaan. 

5) Mengurangi korupsi 

Dalam sebuah forum corporate governance di 

indonesia, corporate governance di defenisikan sebagai 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern 

dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mareka. Dengan kata lain, corporate governance 

adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan. 

8. Audit Syariah 

a. Pengertian Audit Syariah 

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI 3 menjelaskan 

bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang 

bersifat independen atau bagian dari audit internal yang 

melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui 

pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan lain 

sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga 

supervisi syariah. Rahman  dalam Wardayati 

menjelaskan auditing dalam Islam adalah: 

1) Proses menghitung, memeriksa dan memonitor 

(proses sistematis). 

2) Tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal 

ibadah). 
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3) Lengkap dan sesuai syariah. 

4) Untuk mendapat reward dari Allah di akhirat. 

Berdasarkan definisi tersebut maka pengertian 

audit dalam Islam adalah salah satu unsur melalui 

pendekatan administratif dengan menggunakan sudut 

pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor 

merupakan wakil dari para pemegang saham yang 

menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan 

hukum-hukum syariat Islam. 

b. Lahirnya Audit Syariah  

Perkembangan system keuangan islam sangat  

pesatdan tidak kurang 200 lembaga keuangan islam telah 

beroperasi menerapkan sistem ekonomi islam yang 

terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja di Negara 

islam tetapi juga di Negara non muslim.  

 

Harahap menarik kesimpulan sebagai berikut: 

“Akuntansi Islam ini muncul karena sistem akuntansi 

konvensional tidak memperhatikan sama sekali nilai-nilai 

syariah Islam. Akuntansi konvensional tidak mengenal 

halal dan haram dan tidak mampu mengemban nilai-nilai 

keadilan murni sebagaimana yang disyariatkan Islam. 

Akuntansi konvensional hanya memiliki satu tujuan yaitu 

mengabdikan diri pada kepentingan pemilik modal. Tugas 

moral dari perusahaan adalah mencari laba tanpa 

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, 

masyarakat, moralitas, dan sebagainya. Akhirnya sebagai 

seorang muslim mereka tidak melihat akuntansi 

konvensional ini sesuai dengan nilai Islam yang sangat 

menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan 

kesejahteraan ummat, bukan saja dari aspek material 

tetapi juga moral, bukan saja di dunia tetapi juga di 

akhirat”. 

Dengan lahirnya akuntansi islam maka secara 
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otomatis juga akan membutuhkan auditing islam. karena 

auditing islam masih baru dan lahir dari pemikiran 

intelektual muslim ditengah dominasi sistem sosial 

kapitalis dan cara berfikir sekuler maka pendekekatan 

dalam perumusan auditing islam ini dapat disebut lebih 

mudah karena tidak perlu lagi kita muali dari awal. Sistem 

ekonomi kapitalis yang dibangun dari suatu proses 

penelitian, pengembangan dan perumusan teori secara 

ilmiah juga memiliki tatacara yang sudah disepakati sejak 

lama dan bisa saja tidak sesuai dengan norma dan nilai 

islam. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya hasil dari 

proses ilmiah itu tidak seluruhnya salah jika diukur  

menurut norma dan filosofi islam. 

Pendekatan AAOIFI ini tercantum dalam SFA#1 

yang menyatakan 2 tahap pendekatan dalam merumuskan 

tujuan akuntansi dan auditing islam: 

1) Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan 

ajaranya kemudian menjadikan tujuan ini sebagai 

bahan pertimbangan dengan mengaitkanya dengan 

pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 

2) Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori 

akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut 

hukum syari’ah menerima hal-hal yang konsisten 

dengan hukum syari’ah dan menolak hal-hal yang 

bertentangan dengan hokum syari’ah.
50

 

c. Landasan Syari’ah tentang Audit 

Fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap 

ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap 

kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan 

mengandung informasi yang tidak benar yang dapat 

merugikan pihak lain yang tidak memiliki sebagai 

“tabayyun” atau mengecek kebenaran berita yang 

                                                             
50Sofyan Harahap.S. Auditing dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka 

Quantum. (2002). 4-29.  
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disampaikan dari sumber yang kurang 

dipercayasebagaimana dinyatakan dalam Al-Hujuraat 

(49) ayat 6 yang berbunyi: 

 

ُْ تُِصٞبُ٘ا  ُ٘ا أَ ٌْ فَبِعٌق بَِْبَإٍ فَتَبََّْٞ ُْ َجبَءُم ُْ٘ا إِ ٍَ َِ آ َٝب أََُّٖٝب اىَِّزٝ

 َِ ٞ ٍِ ٌْ َّبِد ب فََعْيتُ ٍَ  ٰٚ ب بَِجَٖبىٍَة فَتُْصبُِح٘ا َعيَ ًٍ ْ٘  قَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka 

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu” (QS. Al Hujuraat [49] : 6). 

Ayat ini turun, memberikan penjelasan bagi umat 

manusia semuanya untuk selalu tabayyun dalam segala 

berita yang disampaikan oleh orang muslim maupun non 

muslim. Kemudian ayat ini menyuruh kita untuk 

senantiasa berhati-hati dalam menindakkan sesuatu yang 

akibatnya tidak dapat diperbaiki (perkataannya banyak 

menimbulkan kerusakan), supaya tidak ada pihak atau 

kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana 

yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya, 

sehingga menyebabkan penyesalan yang terjadi. 

Ayat tersebut mendukung proses auditing dimana 

kita diharuskan untuk mengecek kebenaran suatu 

transaksi terlebih dahulu sebelum 

menginterpretasikannya dalam bentuk opini audit. 

Karena informasi transaksi yang terjadi dapat 

dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan 

musibah di kemudian hari. Oleh karena itu 

diperlukan Akuntan Independen yang melakukan 

pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, 

teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan 

dijelaskan dalam ilmu Auditing 
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Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan 

secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi 

penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam 

konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan 

informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, 

mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka 

ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola 

secara maksimal. 

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam 

Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di 

atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, 

sebagaimana digambarkan dalam Surah Al- Israa'ayat 35 

yang berbunyi: 

 

ًٝل  ِٗ
ُِ تَأْ أَْحَغ َٗ ٌْٞش  ىَِل َخ ٌِ ۚ َرٰ ْغتَقِٞ َُ ِصُّ٘ا بِبْىقِْغطَبِط اْى َٗ  ٌْ َْٞو إَِرا ِمْيتُ فُ٘ا اْىَن ْٗ أَ َٗ  

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. 

Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya” (QS. Al-Israa’ [17] : 35).
51

 

Dalam tafsir Quraish Sihab menjelaskan bahwa, 

sempurnakanlah takaran jika kalian menakar untuk 

pembeli. Timbanglah dengan neraca yang adil. 

Sesungguhnya menepati takaran dan timbangan lebih 

baik bagi kalian di dunia. Sebab hal itu dapat membuat 

orang senang bermuamalah dengan kalian. Sesungguhnya 

kesudahan yang paling baik adalah di akhirat. 

Adapun hadits tentang audit sebagaimana 

disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits Jibril: 

 

ُ ََٝشاكَ  ِْ تََشآُ فَإَِّّٔ ٌْ تَُن ُْ ىَ َ َمأَََّّل تََشآُ فَإِ ُْ تَْعبَُذ َّللاَّ ُِ قَبَه أَ ِْ اإِلْحَغب  فَأَْخبِْشِّٜ َع

Artinya: Kemudian ia berkata lagi: “Beritahukanlah 

padaku tentang Ihsan.“ Rasulullah s.a.w. menjawab: 

                                                             
51 Ibid, 23.  
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"hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah 

engkau dapat melihatNya, tetapi jikalau tidak dapat 

seolah-olah melihatNya, maka sesungguhnya Allah itu 

dapat melihatmu.“ (HR. Muslim). 

Dari hadits di atas dapat dijadikan sebagai 

landasan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan 

dengan audit. Selain hadits yang menjelaskan tentang 

ihsan. Dimana ihsan merupakan puncak prestasi dalam 

ibadah, muamalah, dan akhlaq. Oleh karena itu, semua 

orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha 

dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai 

pada tingkat tersebut. adapun kaitan ihsan dengan audit 

adalah sebagaimana dalam proses audit, seorang auditor 

harus memeiliki sikap independen yaitu tidak adanya 

pengaruh dan ketergantungan terhadap apapun. Sikap 

independen inilah merupakan penjabaran dari ihsan. 

Audit Syariah memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menumbuhkan kesadaran pada lembaga keuangan 

Islam bahwa setiap lembaga harus turut berkontribusi 

terhadap tercapainya tujuan hukum Islam (Maqashid 

Syariah). 

d. Tujuan Audit Syari’ah 

Tujuan audit syariah adalah agar auditor mampu 

menyatakan suatu pendapat apakah laporan  yang 

disusun oleh lembaga itu, dari semua aspek yang bersifat 

material, “true and fair” atau benar dan wajar sesuai 

dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi 

AAIOFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional 

yang berlaku di negara itu. Pendapat audit tidak 

memberikan keyakinan yang menyakngkut kesehatan 

suatu lembaga dimasa yang akan datang dan juga tidak 

menilai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan tugas 

manajemen.
52

 

                                                             
52 Ibid, 60.  
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Menurut Wardayati (2016) Tujuan Audit dalam 

Islamyaitu: 

1) Untuk menilai tingkat penyelesaian (progress of 

completeness) dari suatu tindakan 

2) Untuk memperbaiki (koreksi) kesalahan, 

3) Memberikan reward (ganjaran baik) atas 

keberhasilan pekerjaan, dan 

4) Memberikan punishment (ganjaran buruk) untuk 

kegagalan pekerjaan.
53

 

 

Secara umum tujuan audit dalam islam adalah 

melihat dan memeriksa operasional, mengontrol dan 

melaporkan transaksi dan akad yang sesuai dengan aturan 

dan hukum islam untuk memberikan manfaat,  kebenaran, 

kepercayaan dan laporan yang adil dalam pengambilan 

keputusan 

e. Ruang Lingkup Audit Syari’ah 

Lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah 

lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. 

Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan 

relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen 

dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan 

tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta 

memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan 

tujuan syariah (maqasid al-shariah) sebagai upaya untuk 

melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia 

dalam semua dimensi. Sedangkan menurut Yaacob & 

Donglah dalam Mardiyah dan Mardian, lingkup audit 

syariah lebih luas yaitu mencakup hubungannya 

dengan seluruh stakeholder. Ruang lingkup audit 

syariah dalam LKS yaitu laporan keuangan; operasional; 

                                                             
53 Siti Maria Wardayati , Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap 

Audit Syariah. Fenomena Vol 8 No. 2, (2016).  

https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/issue/view/77
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struktur organisasi dan manajemen; dan sistem informasi 

teknologi.
54

 

f. Kualifikasi Audit Syariah 

Menurut standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI 

(2010) seorang auditor selain memiliki pengetahuan 

dibidang akuntansi/auditing juga harus memiliki 

pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam tetapi tidak 

perlu sedetail pengetahuan yang harus dimiliki oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada tahun 2000 

Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 

2000 mengeluarkan surat keputusan yang mengatur 

mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai 

berikut: 

1) Memiliki akhlak karimah 

2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah 

muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan 

dan/atau keuangan secara umum 

3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan 

keuangan berdasarkan syariah 

4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang 

dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN. 

  

g. Standar Auditing AAOIFI 

Salah satu kemajuan yang telah dicapai dalam 

auditing islam ini adalah munculnya lembaga penyusun 

standar (standard setting body) untuk lembaga keuangan 

syariah. The accounting and auditing organization for 

Islamic financial institutions (AAOIFI) sebelumnya 

bernama financial accounting organization for islamic 

banks and financial institution didirikan pada tanggal 1 

Safar 1410 H atau 1990 di Aljiria. Tujuan organisasi ini 

                                                             
54 Qonita Mardiyah dan Mardian Sepky, “Peraktik Audit Syariah di 

Lembaga Keuangan Syariah indonesia”. Jurnal Akuntabilitas. Vol 8 No. 1. (2015). 
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adalah: 

1) Mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing 

yang relevan dengan lembaga keuangan 

2) Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing yang 

relevan kepada lembaga keuangan dan penerapanya 

melalui pelatihan, seminar, penerbitan jurnal yang 

berkaitan dengan hasil riset. 

3) Menyajikan, mengumumkan dan menafsirkan 

standar akuntansi dan auditing untuk lembaga 

keuangan islam. 

4) Mereview dan mengubah standar akuntansi dan 

auditing untuk lembaga keuangan islam. 

 

Standar auditing yang dikeluarkan dan disahkan 

oleh AAOIFI dikenal dengan nama “Auditing Standard 

for Islamic institution” (ASIFIs) yang mencakup lima 

standar yakni; (1) Tujuan dan prinsip audit, (2) Laporan 

auditor, (3) Syarat-syarat penugasan audit, (4) Dewan 

pengawas syariah dan (5) Syariah review.55
  

1) Tujuan dan prinsip audit 

Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu 

untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas 

laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material 

dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI 

standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di 

negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun 

prinsip umum audit AAOFI auditor lembaga keuangan 

islma harus memenuhi “kode etik profesi akuntan”, 

auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang 

dikeluarkan ASIFIs dan auditor harus merencanakan dan 

melaksanakan audit dengan kemampuan professional, hati-

hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada 

                                                             
55 Ibid, 157. 
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menyebabkan laporan keuangan salah saji. 

Auditor bertanggungjawab untuk menetapkan dan 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Sedangkan 

manajemen bertanggungjawab menyajikan laporan 

keuangan yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah 

dan peraturan resmi lainya. Adapun prinsip etika profesi 

meliputi, kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan 

dan kewajaran, kejujuran, independen, objekivitas, 

kemampuan professional, bekerja hati-hati, menjaga 

kerahasiaan, perilaku professional dan menguasai standar 

teknis. 

 

2) Laporan auditor 

Laporan auditor harus berisi pernyataan tertulis 

yang jelas tentang pendapat atas laporan keuangan yang 

diambil secara keseluruhan. Adapun elemen dasar dari 

laporan audit adalah: 

a) Judul 

b) Alamat 

c) Paragraph pendahuluan, perkenalan dan pembukaan 

d) Paragraph luas (skop) yang menjelaskan sifat audit 

e) Rujukan ke ASIFIs dan praktek atau standar nasional 

lain yang berlaku 

f) Penjelasan tentang pekerjaan audit yang dilakukan 

g) Paragraph pendapat yang berisi pernyataan 

pendapat atas laporan keuangan 

h) Tanggal laporan 

i) Alamat auditor 

Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain: 

a) Pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang 

mendukung sejumlah laporan keuangan dan 
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pengungkapan. 

b) Menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan 

dalam persiapan laporan keuangan. 

c) Menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh 

manajemen dalam persiapan laporan keuangan. 

d) Mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara 

keseluruhan. 

 

3) Syarat penugasan audit 

Auditor dan nasabah harus sepakat atas perjanjian 

penugasan yang dikuatkan dalam akte tertulis yang 

disahkan sesuai peraturan. Pedoman ini bermaksud 

membantu auditor menyiapkan surat atau kontrak 

penugasan yang berkaitan dengan lembaga keuangan 

yang dijalankan secara syariat islam. Surat penugasan 

sebaiknya disiapkan sebelum pelaksanaan audit. Surat ini 

dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian tentang 

penugasan audit itu. Adapun isi surat penugasan itu antara 

lain: 

a) Persetujuan auditor atas penugasan oleh nasabah 

b) Tujuan dan ruang lingkup audit 

c) Batas tanggungjawab auditor terhadap nasabah 

d) Bentuk dan jumlah laporan yang diinginkan 

e) Fee yang dikenakan atas jasa itu 

f) Jangka waktu 

g) Dan hal-hal khusus lainya. 

Jika dalam hal penugasan belum sesuai 

auditor diminta merubah penugasan sehingga 

menimbulkan keyakinan akan kelengkapan atau kualitas 

audit berkurang maka auditor harus mempertimbangkan 

apakah hal ini dapat diterima atau tidak. 
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h. Dewan Pengawasan Syariah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga 

independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat. 

Namun DPS bisa juga anggota diluar ahli fiqih tetapi ahli 

juga dalm bidang lembaga keuangan islam dan fiqih 

muamalat. DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban 

mengarahka, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga 

keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi 

aturanan prinsip syariah islam. Fatwa aturan DPS 

mengikut lembaga keuangan islam ini. 

DPS harus minimal terdiri dari 3 anggota. DPS 

dapat mencari jasa konsultan yang memiliki keahlian 

dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi dan lain lain. 

Anggota DPS tidak boleh berasal dari dewan direksi, 

anggota pemegang saham lembaga keuangan islam. 

Pemberhentian anggota DPS harus melalui rekomendasi 

dewan direksi dan harus mendapat persetujuan dewan 

pemegang saham dalam RUPS. Adapun elemen dasar 

laporan DP antara lain: 

(1) Judul 

(2) Alamat 

(3) Alinea pendahuluan atau pengantar 

(4) Alinea paragraph yang menjelaskan tentang sifat dari 

pekerjaan yang dilakukan 

(5) Alinea pendapat yang berisi pernytaan pendapat 

tentang kepatuhan lembaga keuangan islam itu pada 

aturan dan prinsip syariat islam. 

(6) Tanggal laporan 

(7) Tandatangan dari anggota DPS 
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i. Pemeriksaan Syariah (sharia review) 

Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas 

kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan islam 

dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah islam. 

Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, transaksi, 

memorandum dan akte perjanjian asosiasi, laporan 

keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor 

dan bank sentral, surat intern dan lain lain. DPS harus 

melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, 

transaksi dan informasi dari semua sumber termasuk 

nasehat professional dan karyawan lembaga keuangan 

islam. 

Tujuan pemeriksaan adalah untuk meyakinkan 

bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariah. pemeriksaan syaraiah dilaksanakan 

sesuai dengan tahap sebagai berikut: 

a. Prosedur/tahapan perencanaan pemeriksaan 

b. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview 

kertas kerja pemeriksaan 

c. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan. 

 

j. Framework Audit Syariah 

Framework (kerangka kerja) audit merupakan 

aturan, arahan dan acuan seorang auditor dalam 

melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, 

dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan 

digunakan oleh para stakeholder dalam mengambil 

keputusan. Apabila framework tersebut dikombinasikan 

dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku, maka 

audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Hal tersebut disebabkan konsep audit syariah 

dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana organisasi 
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mematuhi aturan dan regulasi yang diberikan oleh  Allah 

SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan 

kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen.  

 

k. Perbedaan Audit Syariah dan Konvensional 

Secara umum beberapa perbedaan audit syariah dan audit 

konvensional, seperti yang disimpulkan Minarni dalam 

artikelnya:
56

 

Tabel 2.2 

Perbedaan Audit Syariah dan Konvensional 

No Audit Syariah Audit Konvensional 

1 Obyeknya LKS atau 

Lembaga Keuangan Bank 

maupun Non Bank yang 

beroperasi dengan prinsip 

Syariah 

Obyeknya Lembaga Keuangan 

Bank maupun Non Bank yang 

tidak beroperasi berdasarkan 

prinsip Syariah 

2 Mengharuskan adanya 

peran DPS 

Tidak ada peran Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

3 Audit dilakukan oleh 

Auditor bersertifikasi SAS 

(Sertifikasi Akuntansi 

Syariah 

Audit dilakukan oleh Auditor 

Umum tanpa ketentuan 

bersertifikasi SAS 

4 Standar Audit AAOIFI Standar Auditing IAI 

5 berisi tentang Shari'a 

Compliance atau tidaknya 

LKS 

Opini berisi tentang kewajaran 

atau tidaknya atas penyajian 

lap.Keuangan perusahaan 

Sumber: Minarni, konsep pengawasan, kerangka audit syariah, dan 

tata kelola Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal La_Riba, Vol VII No. 

                                                             
56 Minarni,  “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata 

Kelola Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal La_Riba, Vol VII No. 1. Universitas 

Islam Indonesia. (2013). 
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1. Universitas Islam Indonesia. (2013). 

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa kerangka audit 

syariah antara lain m emenuhi unsur sebagai berikut: 

1) Audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan 

perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk 

dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat 

memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah 

diaudit tersebut syariah compliance atau tidak. 

2) Audit syariah dilakukan dengan acuan standar audit yang telah

  ditetapkan oleh AAOIFI. 

3) Audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS 

(Sertifikasi Akuntansi Syariah). 

4) Hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap 

keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan 

seluruh pihak atas keberadaan LKS. 
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