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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Hubungan 

Sesuai dengan judul yang akan penulis bahas yaitu hubungan audit internal 

dengan efektifitas pengendalian internal proses produksi, maka penulis terlebih 

dahulu akan memberikan pengertian kata “Hubungan” tersebut. Menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia kata “Hubungan” mempunyai arti sebagai berikut, yaitu: 

1. Keadaan berhubungan 

2. Kontak 

3. Sangkut paut  

4. Ikatan 

Dari beberapa pengertian di atas, penulis memilih pengertian yang 

pertama, yaitu “keadaan berhubungan” sebagai pengertian yang cocok jika 

dikaitkan dengan judul yang akan penulis bahas. 

 

2.2 Proses Produksi 

2.2.1 Pengertian proses produksi 

Proses produksi terdiri dari dua kata yaitu proses dan produksi. Proses 

adalah cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga 

kerja, mesin, bahan, dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil, 

sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan 

suatu barang atau jasa. Pada proses produksi terjadi transformasi bahan baku 

menjadi yang mempunyai kegunaan yang lebih tinggi. 

Menurut Sofjan Assauri (1993:97) mengemukakan pengertian proses 

produksi sebagai berikut: 

“Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk 
menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 
menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, bahan-bahan, dan jasa) yang 
ada.” 
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Pengendalian internal proses produksi meliputi rencana organisasi, seluruh 

metode dan langkah-langkah yang dikoordinasikan, yang digunakan di dalam 

perusahaan untuk mengamankan proses produksi, mengecek kecermatan agar data 

akuntansi proses produksi dapat dipercaya, memajukan efisiensi kegiatan proses 

produksi, dan mendorong ditaatinya kebijakan proses produksi yang ditetapkan 

oleh pimpinan. Prinsip pengendalian internal proses produksi menurut La Midjan 

dan Ashar Sutanto (1996:210) adalah sebagai berikut: 

“1. Harus terdapat organisasi internal yang memadai dimana terdapat 
pemisahan fungsi dan pembagian kerja yang baik dan tegas diantara: 
� Fungsi perencanaan produksi dan pengawasan produksi oleh biro 

produksi 
� Fungsi perencanaan produksi oleh bagian produksi pabrik 
� Fungsi penyimpanan bahan baku dan hasil produksi di gudang 

bahan dan barang jadi 
� Fungsi pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam 

proses produksi oleh bagian akuntansi produksi/biaya 
2. Terdapat sistem pencatatan, prosedur, metode, dan pelaporan yang 

memadai dalam proses produksi. 
3. Terdapat standar/norma dan budget dalam pemakaian bahan dan jam 

kerja mesin berikut hasil produksi 
4. Terdapat pengawasan atas proses produksi (on the job control) yang 

sedang berjalan maupun hasil akhir (inspection quality control) 
5. Bagian inspection dan Quality control harus berdiri sendiri di luar 

bagian pembelian, penjualan, maupun pabrik yang memegang 
wewenang fungsi staf. Dapat juga bagian inspection dan quality 
control berada di bagian biro produksi” 

 
Proses produksi yang diterapkan di dalam suatu perusahaan selalu 

diharapkan dapat menciptakan efektifitas produksi, oleh karena itu sistem 

akuntansi proses produksi harus dapat menciptakan pengendalian internal yang 

akan mencegah terjadinya kesalahan tersebut. 

 

2.2.2 Perencanaan produksi 

Pada sebagian besar industri manufakturing, perusahaan lebih memusatkan 

pada kegiatan proses produksi. Untuk melaksanakan kegiatan produksi harus 

ditetapkan  suatu perencanaan produksi. Menurut Sofjan Assauri (1993:167) 

perencanaan produksi dikemukakan sebagai berikut: 
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“Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian 
sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan 
peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang-
barang dalam suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang 
diperkirakan atau diramalkan.” 
 
Jadi dalam perencanaan produksi ini lebih banyak ditekankan pada 

produksi dan produk tersebut, sehingga lebih banyak merencanakan bahan yang 

diperlukan, tenaga kerja, peralatan dan sebagainya. 

Suatu rencana produksi biasanya disusun berdasarkan rencana penjualan 

atau pemasaran. Pada perusahaan industri, rencana penjualan ini dijabarkan 

sebagai kebutuhan produksi. Berdasarkan rencana produksi ini dapat ditentukan 

kapan kegiatan produksi dimulai dan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan 

dalam kegiatan tersebut, alat apa saja yang diperlukan dalam proses tersebut dan 

berapa tingkat persediaan yang dibutuhkan. 

Dalam perencanaan produksi, perencanaan harus menentukan 

keseimbangan optimal antara tingkat penjualan, tingkat persediaan, dan tingkat 

produksi. Apabila keseimbangan optimal tidak tercapai maka aspek-aspek 

perencanaan laba akan dipengaruhi. Oleh karena itu untuk produksi yang 

ekonomis diperlukan suatu program produksi yang seimbang sehingga harus ada 

koordinasi antar penjualan, rencana-rencana produksi dan kebijakan penjualan. 

Anggaran produksi merupakan langkah awal dalam penyusunan budget 

aktivitas-aktivitas produksi. Di samping budget produksi, ada tiga budget penting 

lain yang berhubungan dengan produksi yaitu: 

1. Budget bahan baku (material budget) 

2. Budget tenaga kerja (labor badget) 

3. Budget biaya produksi tidak langsung (FOH budget) 

Dalam perencanaan produksi tidak hanya terbatas pada proses produksi 

saja, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan-kebijakan bahan baku, tenaga 

kerja, dan persediaan. Dalam menetapkan kebijakan-kebijakan persediaan untuk 

produk jadi, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Kuantitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penjualan 

2. Cepat rusaknya persediaan 
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3. Lamanya periode produksi 

4. Fasilitas-fasilitas penyimpanan 

5. Kecukupan dana untuk memodali produksi untuk persediaan beberapa 

waktu sebelum dijual 

6. Biaya penyimpanan 

7. Perlindungan atas kekurangan persediaan  

8. Perlindungan atas kekurangan tenaga kerja langsung 

9. Perlindungan terhadap kenaikan harga 

10. Risiko-risiko yang bersangkutan dengan persediaan, seperti kecurian, 

keusangan, kekurangan permintaan dan penurunan harga 

Biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya yang besar yang 

dikeluarkan perusahaan sehingga perencanaan dan pengendalian harus efektif. 

Agar karyawan yang ditarik sesuai dengan keinginan perusahaan, maka harus 

ditentukan standar personalia. Standar ini merupakan persyaratan minimum yang 

harus dipenuhi agar seorang tenaga kerja dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik. Dalam penentuan jumlah tenaga kerja yang harus diperhatikan adalah 

melakukan peramalan kebutuhan perusahaan dalam periode tertentu dan 

melakukan analisis terhadap tenaga kerja yang ada. 

Perusahaan dapat menarik tenaga kerja dari luar perusahaan atau 

mengadakan pengalihan jabatan di dalam perusahaan itu sendiri. Dalam hal 

penerimaan tenaga kerja perusahaan harus memperhatikan batasan-batasan tenaga 

kerja, keterampilan yang dimiliki dan sebagainya. Memilih tenaga kerja bukanlah 

hal yang mudah karena untuk mengukur kemampuan psikologis pelamar sangat 

sukar, perusahaan harus menetapkan prosedur penerimaan tenaga kerja terlebih 

dahulu agar sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

 

2.2.3 Pengawasan produksi 

Untuk memungkinkan produksi yang dilaksanakan sebagaimana yang 

direncanakan, maka diperlukan adanya suatu kegiatan pengawasan terhadapnya 

agar penyimpangan-penyimpangan yang sekiranya terjadi dapat segera diketahui 
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dan diperbaiki. Menurut Sofjan Assauri (1993:191) yang dimaksud dengan 

pengawasan produksi adalah sebagai berikut: 

 

“Pengawasan produksi untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas 

pengelolaan agar waktu penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dapat dicapai dengan efektif dan efisien.” 

 

Jadi dapat dikatakan bahwa pengawasan produk merupakan keseluruhan 

pemeriksaan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa 

yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan proses produksi 

adalah agar perusahaan dapat mencapai efisiensi dan efektifitas produksi sesuai 

dengan yang direncanakan. Pengawasan produksi menjamin barang yang akan 

dibuat secara ekonomis, dengan metode yang baik, pada waktu yang tepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat menjalankan pengawasan produksi 

dengan sempurna dan efektif, maka pengawasan produksi yang dilaksanakan 

menurut Sofjan Assauri (1993:193) hendaknya mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

“1. Routing 
1. Scheduling 
2. Dispatching 
3. Follow up.” 

 
Adapun uraian mengenai fungsi-fungsi pengawasan tersebut adalah: 

1. Routing, menetapkan jalan yang seharusnya dilalui oleh setiap satuan barang 

mulai dari bahan mentah sampai barang jadi 

2. Scheduling, menetapkan waktu kapan proses dimulai dan kapan selesai 

3. Dispatching, memberikan perintah yang diperlukan dan menyiapkan segala 

langkah yang diperlukan agar pekerjaan dalam pabrik dapat berjalan lancar 

4. Follow up, melaksanakan penelitian dan pengecekkan terhadap semua aspek 

yang mempengaruhi kelancaran kegiatan produksi 
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2.2.4 Pengawasan mutu 

Pengawasan mutu dapat diartikan suatu fungsi yang bertujuan untuk 

mencapai suatu tingkat kualitas tertentu dari semua produk yang dihasilkan atau 

dapat dikatakan hasil barang jadi. Suatu analisis dapat dilakukan untuk 

menetapkan tindakan yang harus diambil dalam proses produksi untuk mencapai 

dan memelihara mutu produk yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Tujuan pengendalian mutu didefenisikan oleh Jhon E. Biegel (1980:9) sebagai 

berikut: 

 

“Quality control is responsible for establishing and maintaining the 

neccessary control for raw material, and finished product for conformance 

to spesifications and for quality of performance in use.” 

 

Jadi pengendalian mutu bertanggung jawab untuk menetapkan dan 

memelihara pengendalian yang diperlukan untuk kualitas bahan baku, barang 

setengah jadi, dan juga bertanggung jawab memeriksa apakah barang jadi telah 

sesuai dengan spesifikasi maupun kualitasnya dalam pemakaian. 

Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan mutu mencakup hal-hal sebagai 

berikut yaitu: 

1. Pengawasan terhadap bidang-bidang yang secara langsung mempengaruhi 

atas kualitas produk, misalnya program latihan, desain produk, proses 

produksi atau peralatan yang digunakan atau mungkin juga menyangkut 

pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki penjual 

2. Pengawasan terhadap penerimaan berbagai macam bahan dan komponen. 

Pengawasan di sini bukan saja berkaitan dengan perlindungan tingkat 

kualitas dari barang jadi tetapi juga sebagai dasar pembayaran kepada 

penjual 

3. Pengawasan atas pemindahan bahan dari suatu bagian ke bagian lain. 

Pengawasan ini selain melindungi tingkat kualitas juga untuk memastikan 

apakah pertanggungjawaban prosedur pemindahan telah dijalankan dengan 

benar 
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4. Pengawasan yang dilakukan pada bermacam-macam tingkat produksi. Hal 

ini juga untuk mengecek sampai sejauh mana proses produksi telah 

dijalankan dengan semestinya 

5. Pengawasan akhir pada saat barang jadi dikeluarkan dari departemen 

produksi untuk dikirimkan ke konsumen 

Pada kenyataannya jumlah yang relatif besar telah dikeluarkan untuk 

mengadakan kegiatan pengendalian mutu, tetapi akan lebih banyak lagi biaya 

yang akan timbul jika hal ini tidak dilakukan. Masalah-masalah yang akan timbul 

akibat dari tidak dijalankan fungsi ini adalah: 

1. Produksi yang menghasilkan barang yang tidak dapat diterima/tidak 

memenuhi standar akan mengakibatkan pemborosan atas pemakaian 

bahan baku, tenaga kerja, dan bahan penunjang lainnya 

2. Produk rusak yang terus terbawa dalam proses produksi akan 

menimbulkan pemborosan yang lebih besar pada tingkat produksi 

selanjutnya 

3. Masalah yang paling penting adalah perusahaan akan kehilangan 

pelanggan jika sampai terjadi pengiriman barang yang rusak kepada 

pelanggan 

 

2.3 Audit Internal 

2.3.1 Pengertian audit internal 

Ada beberapa pendapat mengenai audit internal. Menurut Hartadi 

(1991:36) adalah sebagai berikut: 

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu 
organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan 
perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen.” 

 
Menurut Mulyadi (1992:103-104) menyatakan sebagai berikut: 

“Pemeriksaan interen merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang 
terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa 
akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberi jasa kepada 
manajemen.” 
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Sedangkan pengertian audit internal yang terbaru menurut The Institude of 

Internal Auditors (www.ucop.edu) adalah sebagai berikut: 

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, disciplined approach to evaluate and improve effectivenese of 
risk management, control and governance peocesses.” 

 
Dari defenisi-defenisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal 

merupakan: 

1. Suatu penilaian yang independen terhadap seluruh aktivitas perusahaan 

yang dilaksanakan secara terus-menerus (berkesinambungan) 

2. Alat pengawasan terhadap pengendalian internal lainnya yang mendapat 

pendelegasian dari pihak manajemen 

3. Fungsi staf yang berfungsi memberikan pelayanan kepada manajemen dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada manajemen 

4. Kegiatan yang meliputi penilaian, pemeriksaan, dan pengevaluasian atas 

seluruh aktivitas perusahaan yang berguna bagi seluruh personalia, 

dewan, dan bagaimana pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik di 

masa yang akan datang. 

 

2.3.2 Tujuan dan ruang lingkup audit internal 

Tujuan umum audit internal pada dasarnya adalah untuk membantu semua 

anggota manajemen dalam menguji dan mengevaluasi kecermatan dan 

keberhasilan dari pengendalian manajemen yang digunakan perusahaan dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan analisis, 

saran, dan rekomendasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksanya 

sehingga tercapai tujuan perusahaan yang sesuai dengan rencana dan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Hal ini telah ditegaskan oleh Brink and Witt (1982:34) 

sebagai berikut: 

“The objective of internal auditing is to assist all members of the 
organization in the effective discharge of their responsibilities. To this end 
internal auditing furnisher them with analysis, appraisal, 
recommendations and informations concerning the activities reviewed. 
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The audit objective includes promoting effective control at reasonable 
cost.” 

 
Ruang lingkup audit internal menurut Brink and Witt (1982:34) meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

“1. Reviewing the reability and integrity of financial and operating 
information and the mean used to identify, measure, classify and report 
such information 

2. Reviewing the system established ensure compliance with this policies, 
plans, procedures, laws, and regulations which could have significant 
impact on operations and report, and determining whether the 
organizations an compliance 

3. Reviewing the means of safeguarding assets and as appropriate, 
verifying the existence of such assets 

4. Appraising the economy and efficiency with which resources are 
employed 

5. Reviewing operations or program to as certain whether result are 
consistent with established objectives and goals and whether the 
operations or program are being carried out as planned.” 

 
Jadi ruang lingkup audit internal meliputi kegiatan-kegiatan: 

1. Menelaah reliabilitas dan mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan dan 

melaporkan informasi 

2. Menelaah sistem-sistem yang ada untuk menjamin ketaatan terhadap 

kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan-peraturan yang dapat 

mempengaruhi operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi 

mematuhinya 

3. Menelaah cara mengamankan harta serta memverifikasi keberadaannya 

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan sumber-sumber yang digunakan 

5. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah operasi dan 

program dilaksanakan sesuai rencana 

 

Dari pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa kegiatan audit internal 

meliputi ruang lingkup yang sangat luas yang menyangkut: 

1. Verification, merupakan audit dokumen, catatan dan laporan untuk 

menentukan tingkat penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. 

Umumnya kegiatan ini meliputi catatan dan laporan akuntansi 
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2. Compliance, kegiatan ini berhubungan dengan tingkat kebijakan, 

peraturan, prosedur dan praktek-praktek usaha yang baik 

3. Evaluation, merupakan tanggung jawab auditor internal yang paling 

penting dan sulit diukur hasilnya. Kegiatan ini adalah penilaian 

pelaksanaan baik prosedur maupun pelaksanaan prosedurnya. 

 

2.3.3 Fungsi dan tanggung jawab audit internal 

Fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam suatu organisasi harus 

ditetapkan dengan jelas dan mendapat persetujuan dari pihak manajemen. Fungsi 

audit internal adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan 

keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen dan dewan 

komisaris serta pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 

Selain itu seorang auditor internal harus menyelidiki dan menilai pengendalian 

internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan 

demikian fungsi audit internal merupakan fungsi pengendalian yaitu mengukur 

dan menilai efektifitas unsur-unsur pengendalian internal lainnya. 

Bagi manajemen seorang auditor internal berfungsi sebagai alat bantu 

manajemen dalam mengendalikan perusahaan, sedangkan dalam struktur 

organisasi auditor internal lebih merupakan fungsi staf  (fungsi penasehat) 

daripada fungsi garis yang berkedudukan langsung di bawah direksi, dan 

karenanya auditor internal tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pejabat 

lain dalam organisasi di luar bawahan sendiri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Chasin (1982:24)  berikut: 

“Internal auditing is a staff function rather than a line function therefore, 
the internal auditing does not exercise directly authority over the other 
persons in the organization, whose work the review. The internal auditor 
should be free to review and appraise policies, planes, prosedure and 
record, but is review and appraisal does not anyway relieve other person 
in the organization of the responsibilities assigned to them.” 

 
Sedangkan mengenai tanggung jawab auditor internal dikemukakan oleh 

Chamber (1984:349) sebagai berikut: 

“The internal auditor’s responsibilities should be: 
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� To confirm an advise management and discharge this 
responsibility in a manner that is consistent with the code of ethics 
of the institude of internal auditors 

� To coordinate his activities with others so as to best achive his 
audit objectives and the objectives of organization.” 

 
Dengan demikian tanggung jawab audit internal memberikan informasi 

dan saran kepada manajemen yang dalam melakukan tugasnya berpedoman pada 

kode etik yang berlaku, juga melakukan koordinasi aktivitasnya dengan aktivitas 

bagian lainnya sehingga tujuan audit dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 

memuaskan. 

 

2.3.4 Kualifikasi auditor internal 

Kualifikasi auditor internal dapat dinilai dari dua hal yaitu: 

A. Independensi 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, auditor internal tidak 

bertanggung jawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Auditor internal harus 

mempunyai wewenang dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam 

perusahaan sehingga dalam melaksanakan auditnya, auditor internal dapat 

bertindak seobjektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya 

auditor internal tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang 

akan diaudit sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam organisasi. 

Tentang independensi dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (2001:220.1) sebagai berikut: 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi 
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” 

 
Pada prinsipnya independensi audit internal dapat dicapai melalui status 

dalam organisasi dan objektifitasnya, yaitu: 

1. Status organisasi 

Status yang dikehendaki adalah audit internal berkedudukan di luar garis 

lini organisasi dan ia bertanggung jawab kepada pejabat yang mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi dan dapat menjamin ruang lingkup 



Tinjauan Pustaka                                                                           Halaman II-12 

Universitas Widyatama 

pemeriksaan lebih luas, tindak lanjut yang lebih efektif dari audit serta 

sasaran yang diberikannya 

2. Objektifitas 

Objektifitas meliputi sikap mental yang tidak memihak dan kejujuran atas 

pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu audit internal tidak boleh 

terlibat dalam menjalankan prosedur-prosedur perancangan, penerapan, 

dan sistem operasi. Pada dasarnya keberhasilan audit internal tergantung 

pada kedudukan dalam organisasi, tanggapan pimpinan terhadap temuan 

dari bagian-bagian yang diperiksanya dan laporan yang diperiksanya serta 

laporan yang dihasilkannya adalah objektif dan tidak memihak. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa independensi dalam audit internal 

sangat diperlukan untuk membuat laporan yang objektif dan merupakan informasi 

yang diperlukan oleh manajemen. Oleh karena itu, harus ditetapkan dalam status 

organisasi mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal. 

 

2. Kompetensi 

Menurut Brink and Witt (1982:21) kemampuan profesional yang harus 

diperoleh meliputi: 

“Internal auditing department 
1. Staffing, the internal auditing department should provide 

assurance that the technical proficiency and educational back 
ground of internal auditors are appropriate gor the audits to be 
performed 

2. Knowledge, skill and disciplines, the internal auditing department 
should possess or should obtain the knowledge, skill and 
disciplines needed to carry out its audit responsibilities.  

3. Supervision, the internal auditing department should provide 
assurance that internal audit are properly supervised 

4. Compliance with standard of conduct, internal auditors should 
comply with professional of conduct 

5. Knowledge, Skill and Disciplines, internal auditors should possess 
knowledge, skill and disciplines essential to the performance of 
internal audits 

6. Human Relation and Communication, internal auditor should be 
skilled in dealing with people and in communication effectively 

7. Continuing Education, internal auditors should maitain their 
technical competen through continuing education 
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8. Due Professional Care, internal auditors should exercise due 
professional care in performing internal audits” 

 

 

2.3.5 Program audit internal 

Dalam melakukan suatu kegiatan diperlukan suatu program yang tersusun 

dengan baik, sehingga aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Brink and Witt (1982:268) sebagai berikut: 

 

“The audit program is a tool for planning, directing and controlling audit 

work.” 

 

Sedangkan menurut Tuanakkotta (1982:141) mengemukakan program 

audit sebagai berikut: 

 

“Program audit merupakan daftar prosedur pemeriksaan yang akan 

dilakukan.” 

 

Pusat Pengembangan Akuntansi STAN (1982:38-39) mendefenisikan 

program audit internal dalam buku Petunjuk Pemeriksaan Operasional adalah 

sebagai berikut: 

“Program pemeriksaan adalah uraian yang sistematis dari langkah-langkah 
pemeriksaan. Susunan program mencakup empat bagian pokok yaitu 
pendahuluan, pernyataan, tujuan, dan instruksi khusus serta langkah-
langkah.” 

 
Dengan kata lain program audit merupakan pedoman bagi auditor internal 

dalam melakukan auditnya. Walaupun program audit tertulis sangatlah penting 

artinya bagi pengelolaan tugas audit secara efektif dan efisien. Namun hal ini 

tidak boleh menimbulkan kekakuan terhadap langkah-langkah kerja yang harus 

dilakukan. 
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2.3.6 Tahap-tahap proses pelaksanaan audit internal 

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam audit internal mencakup 

tahap-tahap seperti yang dikemukakan oleh Brink and Witt (1982:856) dalam 

sebagai berikut: 

 

“Performance of audit work-audit should included planning the audit, 

examining and evaluating information, communicating result, and 

following up.” 

 

Mengenai tahap-tahap dalam audit internal yang telah diungkapkan di atas 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan audit 

Perencanaan audit harus dijabarkan tertulis, meliputi: 

a. Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit 

b. Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan diaudit 

c. Penetapan sumber-sumber daya yang perlu untuk pelaksanaan audit 

d. Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan audit 

e. Melaksanakan survei lapangan  

f. Membuat program audit 

g. Menentukan waktu dan pihak yang akan menerima hasil audit 

h. Memperoleh persetujuan perencanaan pekerjaan audit 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Proses pengujian dan evaluasi meliputi: 

a. Informasi dikumpulkan dari seluruh pihak yang terlibat dengan sasaran 

dan ruang lingkup audit  

b. Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan dan berguna sebagai 

dasar temuan audit dan rekomendasi  

c. Prosedur audit, meliputi teknik pengujian dan teknik pengambilan 

sampel yang digunakan 

d. Mengumpulkan analisis, interpretasi dan dokumentasi informasi-

informasi 



Tinjauan Pustaka                                                                           Halaman II-15 

Universitas Widyatama 

e. Menyiapkan kertas kerja audit 

 

3. Mengkomunikasikan hasil audit 

Tahapan ini meliputi: 

a. Menerbitkan laporan audit 

b. Mendiskusikan laporan yang didapat dari hasil temuan dan 

rekomendasi audit 

c. Laporan harus objektif, jelas, bersifat konstruktif dan tepat waktu 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

d. Kepala audit internal harus menelaah ulang laporan tersebut dan 

memberikan persetujuan atas laporan tersebut 

4. Tindak lanjut 

Audit internal harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang 

diperlukan sudah dilaksanakan atau apakah manajemen perusahaan telah 

mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan hasil 

audit internal 

 

2.3.7 Laporan hasil audit internal 

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan ini 

merupakan hal yang penting karena dalam laporan ini auditor internal 

menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung 

jawab audit internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas 

perusahaan, terutama mengenai penilaian pelaksanaan pengendalian internal 

perusahaan. 

Laporan audit yang efektif sangat bermanfaat bagi manajemen. Efektifnya 

laporan audit sangat tergantung pada kualitas pekerjaan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tetapi harus diperhatikan bahwa pekerjaan yang baikpun akan 

kurang berarti apabila penyajian laporan hasil audit kurang memadai. Hal ini 

seperti yang dikatakan Brink and Witt (1982:291) sebagai berikut: 
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“Effective reporting quite obviously depens on the quality of the work that 

has done before.” 

 

Oleh sebab itu, auditor internal harus hati-hati dalam tahap pembuatan 

laporan ini. Menurut Brink and Witt (1982:51) dalam menyusun laporan audit 

harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 

“1. A signed, written report should be issued after the audit examination is 
completed interim report may be written or aral and may be transmitted 
formally or informally 

2. The internal auditors should discuss conclusions and recommendation at 
appropriate levels of management before issueing final written report 

3. Report should be objective, clear, convince, constructive and timely 
4. Report should present the purpose, scope, and result the audit, and where 

appropriate, report should contain and expression of the auditor’s opinion 
5. Report may include recommendations for potential improvement and 

acknowledge satisfactory performance and corrective action 
6. the auditee’s views about conclusions or recommendations may be 

includeed in the audit report 
7. The director of internal auditing or disignee should review and approve 

the final audit report before issuance and should decide to whom the 
report will be distributed.” 

 
Laporan audit internal dapat disajikan secara tertulis maupun lisan, formal 

maupun informal dan sebaiknya disusun secara objektif, ringkas, jelas, 

konstruktif, dan tepat waktu. Laporan audit internal harus mencakup tujuan, ruang 

lingkup audit serta rekomendasi yang sifatnya membangun dan disetujui oleh 

kepala bagian audit internal sebelum diterbitkan serta harus menyatakan kepada 

siapa laporan tersebut disampaikan. 

 

2.3.8 Kegiatan tindak lanjut atas laporan hasil audit internal 

Bila laporan sudah dikeluarkan, bukan berarti semua tugas auditor internal 

telah selesai karena perlu adanya suatu tindak lanjut, maksudnya jika ternyata dari 

hasil audit yang dilaksanakan menunjukkan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki, 

tindak lanjut yang dapat diambil yaitu melaporkan temuan tersebut pada pimpinan 

perusahaan untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyelesaian masalah dan 

bagaimana pelaksanaan rekomendasi yang diberikan terhadap penyimpangan yang 
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terjadi. Dalam kegiatan tindak lanjut hasil audit, auditor internal harus 

memastikan apakah manajemen telah benar-benar melakukan perbaikan terhadap 

temuan audit tersebut. 

Tindak lanjut hasil audit sangat diperlukan karena segala usaha yang 

dilaksanakan dalam rangka audit tidak akan memiliki arti jika tidak disertai tindak 

lanjut atas saran, usulan dan rekomendasi yang diberikan. 

 

2.4 Pengendalian Internal 

2.4.1 Pengertian pengendalian internal 

Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai pengendalian internal penulis 

akan menguraikan beberapa pengertian tentang pengendalian internal. Menurut 

Mulyadi (1992:165) mengemukakan pengertian pengendalian internal adalah 

sebagai berikut: 

 

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 
 

Sedangkan menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway Committee) (1992:SAS No.78) mendefenisikan pengendalian 

internal sebagai berikut: 

 

“Internal control: a process, effected by an entity’s board of directors, 
management, and other personal, desingned to provide reasonable 
assurance regarding the achievment of objectives in the following 
categories: (a) effectivenes and efficiency of operation, (b) reliability of 
financial reporting, (c) compliance with applicable laws and regulations.” 
 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pengendalian internal 

dikelompokkan dalam suatu struktur yang terdiri dari prosedur dan kebijakan 

untuk mencapai suatu tujuan. Pembentukan struktur pengendalian internal yang 

baik bukan semata-mata untuk mencari penyelewengan tetapi untuk membentuk 

suatu organisasi yang sehat. 
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2.4.2 Tujuan pengendalian internal 

Pengendailan internal merupakan suatu alat yang dapat membantu 

manajemen untuk tercapainya pengendalian atas seluruh aktivitas perusahaan agar 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu manajemen harus 

menciptakan pengendalian internal yang memadai sehingga tercapai tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian dan karakteristik pengendalian internal dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu sistem yang 

mempunyai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2003:180-181) tujuan 

pengendalian internal sebagai berikut: 

 

“1. Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  
3. Mendorong efisiensi 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

 

Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut COSO (1994) adalah 

sebagai berikut: 

 

“1. Reliability of financial reporting 

2. Effectivenes and efficiency of operations 

3. Compliance with applicable laws and regulations.” 

 

Jadi keefektifitasan pengendalian internal jika tercapai hal-hal seperti yang 

dijelaskan berikut ini: 

a. Keandalan laporan keuangan 

Manajemen bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi 

investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban 

hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disusun 

dengan standar pelaporan 
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b. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional 

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan 

dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk 

mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien 

c. Ketaatan kepada hukum dan peraturan 

Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan. 

Beberapa diantaranya secara tidak langsung berkaitan dengan akuntansi.  

 

2.4.3 Unsur-unsur pengendalian internal 

Untuk mencapai tujuannya, pengendalian internal harus memiliki unsur-

unsur yang mendukung dan untuk membentuk pengendalian internal yang 

memadai maka harus diperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. 

Pengendalian internal menyangkut lima kategori dasar kebijakan dan prosedur 

yang dirancang dan digunakan oleh manajemen. Untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa tujuan pengendalian dapat diperoleh.  

(Mulyadi, 2002:183) Mengemukakan unsur-unsur pengendalian internal 

sebagai berikut: 

 

“1. Control environtment 
2. Risk assessment  
3. Information end komunikasion  
4. Monitoring”  

 

Secara singkat unsur-unsur pengendalian internal dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan pengendalian (Control environtment ) 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur 

pengendalian internal yang membentuk disiplin, dan struktur lingkungan 

pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer 

entitas, mengenai pentingnya pengendalian internal entitas, efektifitas 

informasi dan komunikasi serta efektifitas pengendalian sangat ditentukan 

oleh atmosfir yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian  
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Terdapat tujuh faktor lingkungan pengendalian, yaitu: 

• Integritas dan nilai etis  

Manajemen harus mengkomunikasikan integritas dan prilaku etis 

dalam suatu entitas melalui pemakaian pernyataan kebijakan dan 

aturan prilaku. Prilaku etis adalah prilaku yang sesuai dengan norma-

norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan 

tindakan-tindakan yang bermanfaat ataupun sebaliknya  

• Komitmen terhadap opetensi  

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas individu secara 

konseptual manajemen harus menspesifikasikan tingkat kompetensi 

untuk pekerjaan tertentu dan menjabarkan kompetensi kedalam tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhakan 

• Kebijakan dan praktik sumber daya manusia  

Mutu pengendalian internal merupakan fungsi langsung dari mutu 

personil yang menjalankan sistem. Entitas harus mempunyai kebijakan 

personil yang baik untuk penerimaan pelatihan evaluasi, konseling, 

promosi, kompetensi dan tindakan perbaikan  

• Partisipasi dari dewan komisaris dan panitia audit 

Dewan komisaris dan panitia audit secara signifikan mempengaruhi 

kesadaran pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan sub 

panitia dari dewan direksi yang biasanya terdiri dari direktur-direktur 

yang bukan merupkan bagian dari tim manajemen. Dewan komisaris 

dan panitia audit adalah orang-orang yang terpercaya dan secara aktif 

mengawasi akuntansi entitas, kebijakan dan prosedur pelaporan 

• Filosofi manajemen dan gaya organisasi 

Menetapkan, mempertahankan dan memonitor pengendalian internal 

suatu entitas merupakan tanggung jawab manajemen. Filosofi 

manajemen dan gaya operasi dapat secara signifikan mempengaruhi 

mutu pengendalian internal 
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• Struktur organisasi 

Struktur organisasi memberikan suatu kerangka kerja untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memonitor operasi. 

Menetapkan suatu struktur organisasi yang relevan mencakup 

mempertimbangkan area kunci dari wewenang dan tanggung jawab 

dan lini pelaporan yang tepat 

• Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mencakup kebijakan 

yang berkaitan dengan praktik bisnis yang dapat diterima, pengetahuan 

dan pengalaman personil dan sumber daya yang diberikan untuk 

melaksanakan kewajiban, juga termasuk kebijakan dan komunikasi 

yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua personil memahami 

tujuan entitas 

2. Penaksiran risiko (Risk assessment) 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis, dan pengolahan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum 

3. Informasi dan Komunikasi (Information and communication) 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personil yang 

terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka 

berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di luar maupun di 

dalam organisasi 

4. Aktivitas pengendalian (Control aktivities) 

Aktivitas pengendalian adalah kegiatan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat manajemen dilaksanakan  

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pnegendalian internal 

sepanjang waktu 

Dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa alat untuk mencegah penyimpangan yang paling efektif 

adalah dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian internal secara lengkap 
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yang membuat unsur satu dengan yang lainnya saling menunjang, sehingga akan 

membuat suatu pengendalian internal menjadi efektif dan efisien. 

 

2.4.4 Keterbatasan pengendalian internal 

Dalam penerapan pengendalian intenal perusahaan menghendaki 

kesempurnaan yang mencerminkan keadaan ideal. Akan tetapi dalam 

kenyataannya tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan dalam 

menerapkan pengendalian internal. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang 

membatasi pelaksanaan pengendalian internal, seperti yang dikemukakan oleh 

Wilkinson yang dikutip oleh Agus Maulana (1993:198) menjelaskan batas-batas 

pengendalian internal sebagai berikut : 

“1. Kompleksitas dan perubahan cepat yang dihadapi perusahaan. 
2. Adanya serangkaian risiko yang dihadapi pengendalian internal dan 

perusahaaan. 
3. Menyangkut pemanfaatan teknologi komputer dalam pengendalian 

intern. 
4. Bersumber pada faktor kemanusiaan, karena sasaran dicapai melalui 

manusia. 
5. Berkaitan dengan biaya pengendalian.” 

 

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:173) menyebutkan keterbatasan 

bawaan yang melekat dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

“1. Kesalahan dalam pertimbangan 
Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam 
mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 
melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 
keterbatasan waktu dan tekanan lain 

2. Gangguan 
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 
karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat 
kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kesalahan 

3. Kolusi 
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan dengan 
kolusi 

4. Pengabaian oleh manajemen 
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 
ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 
manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 
semu. 
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5. Biaya lawan manfaat 
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal 
yang tidak boleh melebihi manfaat yang dapat diharapkan dari 
pengendalian internal tersebut” 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat pelaksanaan pengendalian 

internal dibatasi oleh banyak hal dari dalam perusahaan itu sendiri. Keterbatasan 

yang disebabkan oleh manusia seperti manajer perusahaan, orang-orang yang ada 

dalam perusahaan, serta biaya yang besar untuk melakukan pengendalian internal. 

Keterbatasan inilah yang harus diperhatikan dan dicari pemecahan oleh 

perusahaan. 

 

2.5 Audit Internal Proses Produksi 

Perusahaan industri merupakan perusahaan yang mengelola bahan baku 

menjadi barang jadi melalui proses produksi. Dengan demikian dalam perusahaan 

industri yang menjadi fokus utama adalah aktivitas produksi, sumber perusahaan 

mulai dari pengadaan bahan baku, penentuan kualitas, jumlah tenaga kerja, dan 

pengelolaan sampai dengan penentuan kualitas barang. 

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, diperlukan 

suatu pelaksanaan proses produksi yang efektif dan terkendali melalui 

pengendalian internal yang baik disertai dengan koordinasi pelaksanaan audit 

internal yang memadai. Pelaksanaan audit internal dibutuhkan untuk memperbaiki 

ketidakteraturan kekurangan dan kelemahan yang ada pada objek yang diperiksa, 

khususnya pada bidang proses produksi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

pelaksanaan audit internal sebagai alat kontrol untuk memberikan motivasi 

dengan memperbaiki kesalahan atau kelemahan serta menilai bagaimana 

manajemen melaksanakan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Audit internal atas proses produksi meliputi aktivitas-aktivitas sebagai 

berikut yaitu: 

1. Ruang lingkup audit internal 

2. Kriteria penilaian 

3. Program kerja audit internal 

4. Pengembangan temuan 
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5. Laporan hasil audit 

6. Tindak lanjut hasil audit 

Sebelum suatu pelaksanaan audit dilakukan perlu ditentukan dahulu ruang 

lingkup auditnya. Audit internal atas proses produksi mencakup pengujian dan 

penelitian atas kelayakan dan efektifitas dari pengendalian internal perusahaan 

dan kualitas pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila ruang 

lingkup audit telah ditentukan maka harus dilaksanakan perbandingan antara 

kriteria yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya yang terdapat pada 

objek yang diperiksa. 

Setelah itu program kerja audit harus disusun sedemikian rupa sehingga 

tujuan dan sasaran audit akan dapat dicapai. Program kerja ini merupakan suatu 

dokumen yang mempunyai rencana dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan 

selama kegiatan audit berlangsung. Di samping penyusunan program kerja, 

prosedur audit internal juga harus disusun dengan memperhatikan langkah-

langkah audit yang terdiri dari langkah persiapan audit, langkah audit 

pendahuluan dan laporan audit lanjutan. 

Langkah persiapan audit mempunyai langkah kerja yang terdiri dari 

pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit serta pembuatan ikhtisar 

hasil persiapan audit. Pada langkah audit pendahuluan langkah kerjanya terdiri 

dari penelaahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang diterapkan 

dalam proses produksi, pengajuan pengendalian manajemen dan pembuatan 

ikhtisar hasil audit pendahuluan. Sedangkan pada audit lanjutan langkah kerjanya 

terdiri dari pengembangan temuan dari hasil sudut pendahuluan dan penyajian 

daftar temuan atau hasil dari audit lanjutan. 

Proses yang paling penting dalam audit internal adalah pengembangan 

temuan-temuan guna dikomunikasikan kepada pihak-pihak lain. Suatu temuan 

adalah merupakan hasil dari suatu pengembangan informasi yang diperoleh 

selama kegiatan audit berlangsung. Setelah semua aktivitas-aktivitas tersebut 

dilakukan, selanjutnya adalah membuat laporan hasil audit yang dilakukan oleh 

satuan pemeriksa internal guna dilaporkan kepada top management. Secara garis 

besar bentuk laporan hasil audit harus memuat antara lain: 
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1. Ringkasan hasil audit dan rekomendasi 

2. Pendahuluan 

� Ruang lingkup audit 

� Penjelasan singkat tentang kegiatan yang diaudit 

3. Hasil audit 

� Temuan hasil audit 

� Rekomendasi 

Laporan hasil audit tersebut oleh top management harus ditindaklanjuti 

dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada aktivitas 

proses produksi tersebut. 

 

2.6 Pengendalian Internal Proses Produksi 

Dalam perusahaan industri, proses produksi merupakan hal yang paling 

penting yang harus diusahakan secara terus-menerus, karena dalam proses 

produksi terpusat sebagian besar aktivitas perusahaan. Dengan demikian maka 

proses produksi harus direncanakan dan dikendalikan secara efektif, karena pada 

proses ini banyak menyerap faktor-faktor produksi yang ada misalnya mesin, 

bahan baku yang dibutuhkan serta banyak menyerap tenaga kerja yang meliputi 

tenaga kerja langsung yang menangani proses produksi dan tenaga-tenaga 

pengawas. 

Keberhasilan dalam proses produksi yang efektif dapat menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan, khususnya perusahaan industri yang 

membutuhkan pengendalian secara terus-menerus. Oleh karena itu pihak 

perusahaan memerlukan suatu alat pengendalian yang dapat membantu manajer 

dalam mengendalikan jalannya proses produksi. Alat bantu tersebut adalah 

pengendalian internal. Untuk mencapai pengendalian internal yang baik 

diperlukan adanya persyaratan tertentu mengenai unsur-unsur yang harus terdapat 

didalamnya seperti yang telah penyusun uraikan sebelumnya. Menurut Mulyadi 

dan Kanaka Puradiredja (1998:229) mengemukakan aktivitas-aktivitas 

pengendalian internal proses produksi adalah sebagai berikut : 



Tinjauan Pustaka                                                                           Halaman II-26 

Universitas Widyatama 

“1. Pemisahan fungsi akuntansi biaya dari fungsi produksi, fungsi gudang, 
dan fungsi yang menganggarkan biaya 

2. Pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi 
3. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi 
4. Daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh 

fungsi perencanaan dan pengendalian produksi dan diotorisasi oleh 
kepala fungsi produksi 

5. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh 
kepala fungsi produksi yang bersangkutan 

6. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang 
bersangkutan 

7. Penggunaan tarif biaya overhead pabrik untuk membebankan biaya 
overhead pabrik kepada produk 

8. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi kas keluar 
9. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang 

gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak dan 
penggunaannya dipertanggungjawabkan 

10. Penggunaan kartu cost product untuk mencatat cost product yang 
diproduksi 

11. Penggunaan laporan produk selesai untuk penyerahan produk selesai 
dari fungsi produksi ke fungsi gudang dan untuk dasar pencatatan cost 
produk jadi dalam buku pembantu persediaan 

12. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol 
biaya di dalam buku besar 

13. Penggunaan panduan akun dan pelaporan biaya pada waktu yang 
tepat” 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal penting yang harus 

dilakukan dalam pengendalian internal proses produksi adalah: 

� Adanya pemisahan fungsi 

� Adanya otorisasi 

Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didukung oleh dokumen 

sumber dan dokumen pendukung. Pencatatan harus dilakukan oleh orang yang 

berwenang. Adanya kontrol secara periodik atas proses produksi. 

 

2.7 Efektifitas Pengendalian Internal Proses Produksi 

Sebelum penulis membahas mengenai efektifitas pengendalian internal 

proses produksi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian efektifitas 

itu sendiri. Efektifitas didefinisikan oleh Arens dan Loebbecke (2000:798) sebagai 

berikut: 
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“ Effectiveness refers to the accomplishment of objectives where as 
efficiency refers to the resources used to achieve this objecttives and 
example of effectiveness is production of part without defect. Efficiency 
concern whether those part are produce.” 

 
Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa efektifitas menyangkut derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

sedangkan efisiensi dapat dimaksudkan sebagai kemampuan organisasi dalam 

menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran yang 

diharapkan. 

Sedangkan menurut Anthony (1985:186) efektifitas diuraikan sebagai 

berikut: 

 

“Effectiveness is the relationship between a responsibility centre’s output 

and its objectives.” 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. 

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa pengendalian 

internal mempunyai tujuan seperti yang dikutip dari COSO (1994) berikut ini: 

 

“1. Reliability of financial reporting 

  2. Effectiveness and efficiency of operations 

  3. Compliance with applicable law and regulations.” 

 

Jadi pengendalian internal proses produksi dikatakan efektif jika tercapai 

hal-hal seperti yang dijelaskan berikut ini : 

1. Reliability of financial reporting/ Keandalan laporan keuangan atas proses 

produksi 

Salah satu alat yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan proses produksi adalah berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang handal tidak terlepas dari 

pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri 
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2. Effectiveness and efficiency of operations/ mendorong efektifitas dan efisiensi 

operasional 

Pengendalian internal atas proses produksi dalam suatu perusahaan adalah 

untuk mendorong perusahaan untuk memproduksi barang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan sehingga barang tersebut dapat diterima oleh 

konsumen baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, mendorong 

perusahaan agar melaksanakan proses produksi tepat waktu sehingga akan 

memberikan jaminan adanya penyerahan produk kepada konsumen tepat 

waktu pula, dan mendorong perusahaan agar berproduksi secara ekonomis 

3. Compliance with applicable law and regulations/ Ketaatan terhadap Hukum 

dan Peraturan 

Selain hal di atas, pengendalian internal atas proses produksi juga bertujuan 

untuk memastikan bahwa perusahaan dalam melakukan proses produksi 

menggunakan cara atau metode, prosedur sesuai dengan hukum dan peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah baik nasional maupun internasional 

 

 Hubungan Audit Internal dengan Efektivitas Pengendalian Internal 

Proses Produksi 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kegiatan produksi yang 

efektif dalam suatu perusahaan merupakan hal penting yang harus diusahakan 

terus-menerus karena dalam proses produksi terpusat sebagian besar aktivitas dan 

modal perusahaan. Apalagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar yang 

banyak terjadi pendelegasian wewenang dan untuk mengkoordinasikan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi maka manajemen membutuhkan 

suatu alat untuk mengendalikan jalannya operasi perusahaan yang efektif dan 

efisien. Alat tersebut harus dapat menghasilkan informasi dan data akuntansi 

mengenai operasi perusahaan yang relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Alat 

tersebut adalah pengendalian internal. 

Tujuan pengendalian internal pada suatu perusahaan baru akan efektif atau 

tercapai apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini: 
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1. Lingkungan pengendalian 

2. Penaksiran risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan 

Dalam hal ini hubungan audit internal dengan pengendalian internal 

merupakan bagian dari aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh suatu 

organisasi dalam rangka  pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Audit internal 

bertanggung jawab untuk melakukan review dan evaluasi atas pengendalian 

internal yang berjalan apakah masih cukup memungkinkan dalam mengatasi 

segala macam penyelewengan, pemborosan atau praktik-praktik yang tidak sehat. 

Audit internal akan efektif bila adanya : 

1. Kualifikasi auditor internal 

2. Program audit 

3. Pelaksanaan audit 

4. Laporan hasil audit 

5. Tindak lanjut terhadap laporan hasil audit 

Jadi agar tujuan pengendalian internal pada suatu perusahaan dapat efektif 

harus didukung dengan adanya audit internal yang memadai. Hal ini sesuai 

dengan hipotesis yang penulis paparkan pada bagian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara audit internal proses produksi 

yang memadai dengan efektifitas pengendalian internal proses produksi. 

 

 

 

 

 


