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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal yang menjadi motivasi dalam penelitian.

Pertama, penyelenggaraan sebuah institusi perguruan tinggi khususnya perguruan

tinggi negeri yang telah berstatus PTN-BH ternyata memunculkan tantangan baru

dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Tantangan-tantangan baru ini

merupakan aspek-aspek yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan oleh

perguruan-perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk bagaimana

menumbuhkan sumber-sumber pendanaan baru yang produktif, pengelolaan

keuangan, kebebasan lebih besar dalam merumuskan kurikulum dan hal-hal lain

yang terkait dengan bidang akademis, akuntabilitas publik dan sebagainya (Aristo,

2005)

Perguruan Tinggi negeri sebagai salah satu pelayan publik adalah satu hal

yang paling disrorot di Indonesia pada era sekarang. Hal ini sangat terkait dengan

dasar dari pengelolaan administrasi publik yaitu akuntabilitas (Kartini, 2012).

Konsep yang saat ini sedang mainstream dalam pengelolaan perguruan tinggi

adalah konsep good university governance. Konsep ini sebenarnya merupakan

turunan dari konsep tata kepemerintahan yang lebih umum, yaitu good

governance. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Statuta Universitas Airlangga disebutkan adanya organ Universitas dalam

hal audit internal yang disebut Badan Pengawas Internal. Pembentukan Badan
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Pengawas Internal ini sebenarnya telah ada sejak diterbitkannya Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi

Negeri Sebagai Badan Hukum disyaratkan adanya pembentukan suatu badan audit

internal yang melakukan fungsi pengawasan di lingkungan kerjanya namun dalam

masa PP 60 tersebut organ tersebut masih bernama SPI (Satuan Pengawas

Internal).

Hal demikian perlu mendapat perhatian dan penelitian empiris perlu

dilakukan. Tujuannya adalah supaya diperoleh informasi bahwa BPI (Badan

Pengawas Internal) sebagai salah satu organ universitas memiliki peran dalam

mewujudkan Unair menjadi Good University Governance.

Kedua, telaah terhadap penelitian sebelumnya didapat informasi bahwa

pencapaian Good University Governance hanya di ukur berdasarkan peran audit

internal dan pengendalian internal tanpa melihat usaha dan peran serta berbagai

pihak yang terlibat dalam pencapaian Good University Governance di Universitas

Airlangga. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian ulang dengan menggunakan

alat ukur yang lain sehingga diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam

terwujudnya GUG di Universitas Airlangga.

Ketiga, Teori utama yang terkait dengan Good Governance yaitu

stewardship theory. Sebagaimana diketahui konsep dasar stewardship theory

dibangun atas asumsi filososfis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia

pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh

tanggungjawab, dan memiliki integritas serta kejujuran terhadap pihak lain.

Dengan kata lain sebuah stewardship theory dibutuhkan adanya seorang servant
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leaders. Servant leaders adalah sebuah pemahaman dimana pemimpin disini tidak

dipandang sebagai sebuah posisi melainkan bagaimana mereka (the leaders)

menjadi seorang pelatih, melayani, dan memfasilitasi (Davis, 1997). Dalam

pemahaman ini, melayani disini dicontohkan dengan bagaimana seorang

pemimpin itu berperilaku, kemampuan para pemimpin untuk memiliki

kemampuan atau power dan secara langsung maupun tidak akan membentuk

budaya organisasi. Dalam hal ini implikasi teori stewardship adalah manajemen

Perguruan Tinggi akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan principal

(masyarakat dan pemerintah).

Keempat, studi yang ada tentang GUG  biasanya belum komprehensif

sehingga hanya mengukur pencapaian GUG berdasarkan kinerja dari audit

internal dan pengendalian iternal. Oleh karena itu penelitian tentang GUG kali ini

selain melihat dalam perspektif audit internal dan pengendalian internal juga

mengkaji dalam perspektif komite audit dan budaya organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, mendorong penulis

melakukan penelitian untuk mengetahui adakah peran Komite Audit, Audit

Internal, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi  terhadap terwujudnya

Good University Governance di Universitas Airlangga, untuk itu penulis

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang “Pengaruh Peran Komite

Audit, Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi

terhadap terwujudnya Good University Governance (GUG) di Universitas

Airlangga”.
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka

permasalahan yang akan dipecahkan adalah:

1. Apakah peran Komite Audit berpengaruh dalam terwujudnya Good University

Governance di Universitas Airlangga?

2. Apakah peran Audit Internal berpengaruh dalam terwujudnya Good University

Governance di Universitas Airlangga?

3. Apakah peran Pengendalian Internal berpengaruh dalam terwujudnya Good

University Governance di Universitas Airlangga?

4. Apakah peran Budaya Organisasi berpengaruh dalam terwujudnya Good

University Governance di Universitas Airlangga?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin

dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran Komite Audit terhadap

terwujudnya Good University Governance di Universitas Airlangga.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran Audit internal terhadap

terwujudnya Good University Governance di Universitas Airlangga.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran Pengendalian Internal terhadap

terwujudnya Good University Governance di Universitas Airlangga.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran Budaya Organisasi terhadap

terwujudnya Good University Governance di Universitas Airlangga.
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1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat-manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

a. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada  program

studi akuntansi.

b. Dapat menjadi wacana baru yang dapat menambah wawasan mengenai praktik

audit internal di Lingkungan Perguruan Tinggi Negri khususnya Universitas

Airlangga.

c.  Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan realitas yang

terjadi di lapangan kerja.

2. Bagi Institusi

a. Mendorong Intsitusi, terutama personil yang ada di Komite Audit dan  Audit

Internal untuk mengenali dan peka terhadap permasalahan yang terjadi.

b. Mendorong Institusi, untuk meningkatkan kehandalan dan ketepatan Institusi

dalam pengendalian intern.

c. Dapat menjadi masukan sejauh mana pengaruh Komite Audit, Audit Internal,

Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi dapat menunjang penerapan Good

University Governance.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari

penulis untuk melakukan peneltian yaitu perubahan statuta perguruan tinggi

negeri menjadi PTN-BH menjadi tantangan sendiri, terutama dengan terbitnya

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Unair, dengan

perubahan statuta tersebut.

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan memaparkan antara lain,

a. Landasan Teori dengan beberapa sub bab antara lain ;

(1) Stewardship theory

(2) Komite Audit

(3) Audit Internal

(4) Pengendalian Internal

(5) Budaya Organisasi

(6) Dan, Good University Governance

b. Penelitian terdahulu oleh (Suyono, 2012), (Sukirman, 2011), (Puspitarini, 2012),

(Bernadinus, 2013), (Gusnardi, 2009), (Edwards, 2000), (Silva, 2005), (Kurniadi,

2014), (Sari, 2012),(Ihksan, 2014), (Anggiriawan, 2015).

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang dipilih;

a. Yaitu metode penelitian kuantitatif atas penelitian hipotesis, evaluasi dengan

pendekatan kuantitatif

b. Identifikasi variabel, terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat
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c. Definisi operasional memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan ataupun

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur Peran Komite

Audit, Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap

terwujudnya Good University Governance di Universitas Airlangga.

d. Jenis dan Sumber Data, berupa data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner

yang disebar pada 56 Unit Kerja yang ada di Universitas Airlangga.

e. Prosedur pengumpulan data, yaitu dengan penelitian lapangan dan penelitian

kepusatakaan.

f. Populasi dan sampel, yaitu seluruh unit kerja Universitas Airlangga.

g. Periode pengamatan yaitu tahun 2015.

h. Teknik analisis yaitu dengan asumsi klasik regresi kemudian menguji persamaan

regresi.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian-pengujian yang di lakukan oleh peneliti, terhadap

data yang sudah di dapat yakni kuisioner yang disebarkan di seluruh unit kerja

universitas airlangga. Setelah itu peneliti dalam bab ini, melakukan analisis pada

datanya melalui pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda, dalam

bab ini juga peneliti menyampaikan hasil penelitiannya.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari hasi penelitian yang telah

dilakukan, dan keterbatasan dalam penelitian ini. Selain itu juga diberikan saran-

saran untuk peneliti-peneliti di masa yang akan datang.
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