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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Internal

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

Tindakan pemeriksaan dapat dilakukan oleh semua orang dan bukan hanya 

oleh pemeriksa yang tugas pokoknya sehari-hari melakukan pemeriksaan. 

Pengawasan adalah proses dimana kualitas desain kontrol internal dan operasinya 

dapat dinilai. Seorang auditor internal organisasi dapat mengawasi kegiatan-

kegiatan entitas dalam prosedur yang terpisah. Mereka mengumpulkan bukti 

kecukupan kontrol dengan menguji kontrol, kemudian mengkomunikasikan 

kekuatan dan kelemahan kontrol kepada manajemen. 

Sawyers, Dittenhofer, dan Scheiner yang dialihbahasakan Desi Adhariani

(2005:10) menyatakan bahwa:

“audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 
dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda 
dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan 
operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) resiko yang dihadapi 
perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal 
serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) 
kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah 
digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) tujuan organisasi telah 
dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk 
dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi 
dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”

Definisi audit internal secara umum merupakan sebuah penilaian yang 

sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan 

lontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: 

1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. 

2) Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi. 

3) Peraturan ekternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima 

dan diikuti. 

4) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. 
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5) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 

6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. 

Tabel 2.1
Perbandingan Konsep-Konsep Inti Definisi

Audit Internal Lama dan Baru

Audit Internal Lama (1947) Audit Internal Baru (1999)
1. Fungsi penilaian independent yang 

dibentuk dalam suatu organisasi.
1. Suatu aktivitas independent 

objektif.
2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian jaminan 

keyakinan dan konsultasi.
3. Mengkaji dan mengevaluasi 

aktivitas organisasi sebagai bentuk 
jasa yang diberikan bagi organisasi.

3. Dirancang untuk memberikan suatu 
nilai tambah serta meningkatkan 
kegiatan operasi organisasi.

4. Membantu agar para anggota 
organisasi dapat menjalankan 
tanggung jawabnya secara efektif.

4. Membantu organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya.

5. Memberikan hasil analisis, 
penilaian, rekomendasi, konseling 
dan informasi yang berkaiatan 
dengan aktivitas yang dikaji dan 
menciptakan pengendalian efektif 
dengan biaya yang wajar.

5. Memberikan suatu pendekatan 
disiplin yang sistematis untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan 
keefektivan manajemen risiko, 
pengendalian dan proses pengaturan 
dan pengelolaan organisasi.

Sumber : Hiro Tugiman (2007:5) 

Pengelolaan usaha yang baik tidak terlepas dari sistem pengendalian intern 

yang dimiliki suatu entitas bisnis. Pengendalian intern yang efektif sangat 

diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan penentuan 

langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, pemahaman yang 

sama tentang pengendalian intern yang efektif merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Terlebih dalam era persaingan global dengan perkembangan sistem 

operasi dan persaingan bisnis yang begitu kompleks. 

Boynton, Jhonson dan Kell yang dialihbahasakan oleh Paul A. Rajoe, dkk

(2002:372), mengatakan bahwa: 

”Sebuah langkah penting telah dilakukan oleh COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations) pada tahun 1992 dari Treadway Commision
yaitu berhasil membuat Control Integrated Framework yang isinya antara 
lain rumusan pengertian pengendalian intern, yang kemudian diterima 
secara luas di dunia. COSO mendefinisikan pengendalian intern sebagai 



15

berikut: Pengendalian Intern (internal control) adalah suatu proses, yang 
dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam 
suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang 
memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut: 
1) Keandalan pelaporan keuangan 
2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
3) Efektivitas dan efesiensi operasi”

Laporan COSO dalam Boynton, Jhonson dan Kell (2002:373) juga 

menekankan bahwa konsep fundamental (fundamental concepts) dinyatakan 

dalam defenisi berikut: 

“1) Pengendalian intern merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk 
mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern 
terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan 
tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas. 

2) Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern 
bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi 
orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, 
manajemen dan personel lainnya. 

3) Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya 
keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu 
entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem 
pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan 
manfaat relatif dari pengadaan pengendalian. 

4) Pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori 
yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan 
operasi.”

Menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak 

kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan 

COSO dalam Boynton, Jhonson dan Kell (2002:379-400) mengidentifikasi lima 

komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu: 

”1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
2) Penilaian Resiko (Risk Assessment) 
3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 
5) Pemantauan (Monitoring)”

Uraian lima komponen pengendalian intern di atas adalah sebagai berikut: 

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) yang menetapkan suasana 

suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari 
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orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua 

komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan 

struktur. Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

entitas yang dinyatakan oleh Boynton, Jhonson dan Kell (2002:379) yang 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Integritas dan nilai etika 

b) Komitmen terhadap kompetensi 

c) Dewan direksi dan komite audit 

d) Filosofi dan gaya operasi manajemen 

e) Struktur organisasi 

f) Penetapan wewenang dan tanggung jawab 

g) Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia 

2) Penilaian Resiko (Risk Assessment) dinyatakan oleh Boynton, Jhonson dan 

Kell (2002:383) merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai 

resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk 

suatu dasar mengenai bagaimana resiko harus dikelola. Penilaian resiko oleh 

manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus atas resiko yang dapat 

muncul dari perubahan kondisi seperti : 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi 

b) Personel baru 

c) Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi 

d) Pertumbuhan yang cepat 

e) Teknologi baru 

f) Lini, produk, atau aktivitas baru 

g) Restrukturisasi perusahaan 

h) Operasi di luar negeri 

i) Pernyataan akuntansi 

3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities) yang merupakan kebijakan dan 

prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah 

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan 

yang diperlukan berkenaan dengan resiko telah diambil untuk pencapaian 
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tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan 

diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Aktivitas 

pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan dapat 

dikategorikan dalam berbagai cara, yaitu : 

a) Pemisahan tugas 

b) Pengendalian pemrosesan informasi 

(1) Pengendalian umum 

(2) Pengendalian aplikasi 

c) Pengendalian fisik 

d) Review kinerja 

4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) yang 

merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam 

suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan 

tanggung jawabnya. 

5) Pemantauan (Monitoring) yang merupakan suatu proses yang menilai kualitas 

kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan 

penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 

2.1.2 Fungsi dan Kedudukan Audit Internal 

Penerapan fungsi audit internal dalam perusahaan tidaklah selalu sama. 

Secara umum fungsi audit internal di dalam perusahaan adalah untuk mengawasi 

dan menjamin pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Karena fungsi audit internal 

adalah bagian dari aktivitas pengawasan/pemantauan maka auditor independen 

harus cukup memahami fungsi itu untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal 

yang relevan dengan perencanaan audit. Fungsi audit internal menurut Mulyadi 

(2002:211) adalah: 

“1) Fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern 
dan efisiensi pelaksanaan berbagai unit organisasi. Dengan demikian 
fungsi audit intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya 
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adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur 
pengendalian intern yang lain. 

2) Fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat 
dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, 
keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen 
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara 
menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar 
penting terhadap kegiatan manajemen, auditor intern menyediakan jasa 
tersebut. Audit intern berhubungan dengan semua tahap kegiatan 
perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit sebagai catatan 
akuntansi.”

Kedudukan audit internal dalam suatu struktur organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap luasnya kegiatan, peranan serta tingkat kebebasan di dalam 

menjalankan tugasnya sebagai auditor. Kedudukan audit internal hendaknya 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat melaksanakan 

wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik. Kedudukan audit internal dalam 

suatu struktur organisasi perusahaan yang satu dengan yang lain belum tentu 

sama. Karena hal ini bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan serta tujuan 

yang hendak dicapai dalam pembentukan bagian audit internal. Menurut 

Soekrisno Agoes (2004:243), ada empat alternatif kedudukan, yaitu 

“1) Bagian Internal Audit dibawah Direktur Keuangan
  2) Bagian Internal Audit merupakan Staff Direktur Utama
  3) Bagian Internal Audit merupakan Staff Dewan Komisaris
  4) Bagian Internal Audit dipimpin oleh seorang Internal Audit Direktur”
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Adapun bagan masing-masing bagian Internal Audit adalah sebagai 

berikut:

1) Bagian Internal Audit dibawah Direktur Keuangan

Sumber: Sukrisno Agoes (2004:243) 

Gambar 2.1 

Internal Audit Dibawah Direktur Keuangan

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa audit internal berkedudukan 

sejajar dengan bagian keuangan dan bagian akuntansi. Dimana bagian audit 

sepenuhnya bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan. Kelemahan dalam 

posisi ini fungsi audit internal hanya ditekan pada pengendalian atas ruang 

lingkup Bagian Keuangan saja. 
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2) Bagian Internal Audit merupakan Staff Direktur Utama 

Sumber: Sukrisno Agoes (2004:244) 

Gambar 2.2 

Internal Audit merupakan Staff Direktur Utama

Gambar diatas memperlihatkan bahwa kedudukan bagian audit internal 

adalah merupakan Staff Direktur Utama. Dalam hal ini audit internal mempunyai 

tingkat independensi yang tinggi, karena audit internal dapat melakukan 

pemeriksaan ke seluruh bagian kecuali pimpinan perusahaan atau direktur utama. 

Kelemahan fungsi ini, dimana Direktur Utama mempunyai tugas yang banyak 

sehingga Direktur Utama tidak dapat mempelajari hasil audit internal secara 

mendalam, sehingga tindakan perbaikan yang diperoleh tidak segera diambil. 
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3) Bagian Internal Audit merupakan Staff Dewan Komisaris 

Sumber: Sukrisno Agoes (2004:245) 

Gambar 2.3 

Internal Audit merupakan Staff Dewan Komisaris

Gambar diatas memperlihatkan bahwa bagian audit internal berfungsi 

sebagai staff bagian Dewan Komisaris dan posisinya berada diatas Direktur 

Utama. Status ini memberikan tingkat independensinya yang tinggi sekali, para 

anggota Dewan Komisaris tidak setiap saat bisa ditemui. Mereka juga kurang 

menguasai masalah operasi sehari-hari sehingga tidak dapat dengan cepat 

mengambil tindakan atau saran-saran yang diajukan oleh auditor internal untuk 

pencegahan atau perbaikan, selain itu karena tugas Dewan Komisaris sangat 

banyak sehingga laporan yang diberikan oleh auditor internal tidak dapat dengan 

segera dipelajari. 
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4) Bagian Internal Audit dipimpin oleh seorang Internal Audit Direktur 

Sumber: Sukrisno Agoes (2004:246) 

Gambar 2.4 

Internal Audit dipimpin oleh seorang Internal Audit Direktur

Direktur Internal Audit mengarahkan personel dan aktivitas-aktivitas 

departemen audit intern dan mempunyai tanggung jawab terhadap program dan 

pelatihan staff audit. Direktur audit intern mempunyai akses yang bebas terhadap 

Ketua Dewan Komisaris. Tanggung jawab Direktur Audit Intern adalah 

menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan 

mengajukan program tersebut untuk persetujuan. Auditing Supervisor membantu 

dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan akuntan publik agar memberikan

cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha. Senior Auditor mempunyai Staff 

Auditor dalam pekerjaan lapangan audit. Staff Auditor melaksanakan tugas pada 

suatu lokasi audit. Kelemahan pada struktur ini adalah ketika Direktur Internal 
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Audit tidak dapat mengelola departemen audit intern dengan baik, sehingga 

pekerjaan audit tidak dapat memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang 

telah disetujui manajemen. 

2.1.3 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA 1995;p.95 yang dikutip dari 

Hiro Tugiman (2004;14) dikemukakan sebagai berikut:

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

Pengertian dari pernyataan terdahulu tujuan dari audit internal, yang dialih 

bahasakan oleh Hiro Tugiman (2003;99) sebagai berikut:

“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 
organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara 
efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan 
pengendalian efektif dengan biaya yang wajar.”  

Dengan kata lain tujuan audit internal adalah memberi pelayanan kepada 

organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan yang 

diberikan sebagai tujuan akhir supaya semua anggota organisasi dapat melakukan 

tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif.

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila audit internal berfungsi dengan 

baik. Untuk itu, audit internal harus mengetahui wewenang, tugas, dan tanggung 

jawabnya secara jelas. Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang 

berkualitas tinggi. Fungsi audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-

orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi 

yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemempuan untuk berhubungan 

dengan orang lain.

2.1.4 Ruang Lingkup Audit Internal 

Ruang lingkup audit internal pada mulanya tertuju pada pemeriksaan data 

akuntansi yang dikenal dengan financial audit atau pemeriksaan keuangan. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan disertai kebutuhan akan 
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informasi oleh manajemen untuk pengambilan keputusan atas semua kegiatan 

organisasi perusahaan maka timbullah management audit atau pemeriksaan 

manajemen. 

1) Pemeriksaan Keuangan (Financial Audit)

Pemeriksaan keuangan mencakup pengujian dan penilaian secara independent 

dan objektif terhadap tingkat kewajiban untuk kecermatan data keuangan atau 

administrasi untuk memberikan jaminan atas keamanan harta perusahaan 

dengan mengevaluasi kelayakan dari internal control yang ditentukan. 

2) Pemeriksaan Manajemen (Management Audit)

Pemeriksaan manajemen merupakan suatu penilaian yang dilakukan secara 

sistematis dan independent yang berorientasi ke masa depan atas keputusan 

dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk 

meningkatkan profitabilitas organisasi. Hal ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan perusahaan dengan cara perbaikan terhadap 

pelaksanaan fungsi manajemen dan pencapaian rencana strategis yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. 

2.1.5 Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab yang dipikul oleh audit internal menurut Hartadi 

(2000:37) adalah: 

“1) Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan, yang terdiri 
dari: 
a) Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur. 
b) Mengembangkan atau memperbaiki prosedur. 
c) Menilai personalia. 
d) Ide-ide seperti pembuatan standard/pembuatan metode yang baik. 

2) Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut: 
a) Penelahaan data yang menghasilkan sistem akuntansi guna 

membuktikan bahwa laporan yang dihasilkan adalah benar. 
b) Membuat analisis-analisis lebih lanjut untuk mencari 

dasar/membantu penyimpulan-penyimpulannya. 
3) Verifikasi kelayakan, yaitu untuk menentukan: 

a) Prosedur akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah dilakukan. 
b) Prosedur operasi/kegiatan yang telah diikuti. 
c) Peraturan-peraturan pemerintah telah dilaksanakan. 
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d) Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak telah 
berjalan/dipatuhi. 

  4) Fungsi perlindungan 
a) Menghindari dan menemukan penggelapan, ketidakjujuran atau 

kecurangan. 
b) Memeriksa semua kelayakan perusahaan. 
c) Meneliti transaksi dengan pihak luar. 

5) Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan perusahaan terutama 
di bidang akuntansi 

6) Jasa-jasa lainnya, termasuk penyelidikan khusus dan membantu 
dengan pihak luar kantor.”

2.1.6 Laporan Audit Internal 

Hasil akhir dari suatu audit intern adalah berupa laporan yang ditujukan 

kepada pimpinan perusahaan. Laporan dari bagian audit internal merupakan suatu 

alat komunikasi yang didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, 

luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada 

pimpinan perusahaan. Di samping itu laporan menjadi penting karena dapat 

dijadikan referensi berharga mengenai pekerjaan pemeriksaan untuk pemeriksaan 

selanjutnya di masa yang akan datang. Menurut Soekrisno Agoes (2004:236):

“internal audit department harus menyampaikan laporan yang objective, 

clear (jelas), concise (singkat tetapi padat), constructive (membangun), 

dan timely (cepat waktu)”.

Temuan audit yang disampaikan dengan baik dalam laporan audit internal 

akan memberitahukan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian 

intern yang bila dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang 

merugikan perusahaan. Selain itu rekomendasi yang disampaikan audit internal 

akan membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan 

sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan bisa diperkecil.

Laporan audit internal dapat berupa laporan lisan dan laporan tertulis. 

Dalam data tertulis laporan disampaikan secara lengkap dan menyeluruh. 

Sementara laporan lisan dapat berupa pemaparan atas hal-hal yang dianggap perlu 

ditonjolkan dan cenderung informasi yang disampaikan tidak menyeluruh. 
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2.1.7 Dasar Hukum Pembentukan Satuan Pengawasan Intern

Landasan hukum pembentukan internal auditor yaitu berdasarkan :

1) Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) bahwa :

a. Pada setiap BUMN membentuk Satuan Pengawasan Internal yang 

merupakan aparat pengawas internal perusahaan yang dipimpin oleh 

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

b. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan

keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan

Pengawasan Internal.

c. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap 

laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Internal.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 pasal 45, bahwa pada setiap 

BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparatur 

pengawasan internal perusahaan. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh 

seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan

bahwa :

a. Pada setiap Perseroan dibentuk Satuan Pengawasan Internal.

b. Bagian Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala yang 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

c. Bagian Satuan Pengawasan Internal bertugas membantu Direktur Utama

dalam melaksanakan audit keuangan dan operasional serta menilai

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya dan memberikan saran-

saran dan perbaikan.

Hal tersebut ditegaskan lagi melalui SK Menteri BUMN Nomor :

KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, pasal 22 (1) yang menyebutkan

”Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk

mengamankan investasi aset BUMN”. 
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2.2 Kepatuhan Manajemen

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Manajemen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto,2007), patuh adalah 

suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku 

sesuai aturan dan berdisiplin. Menurut Alvin A. Arens dan James k. Loebbecke 

(2003: 5) yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf mengemukakan kepatuhan 

manajemen sebagai berikut:

”Kepatuhan manajemen merupakan suatu prosedur yang dijalankan 

manajemen untuk mengikuti prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan 

oleh yang berwenang.”

Sedangkan tujuan kepatuhan yang dikemukakan Alvin A. Arens dan 

James k. Loebbecke (2003: 1) yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf adalah 

sebagai berikut:

”Tujuan kepatuhan (compliance) adalah untuk mempertimbangkan apakah 

klien telah mengikuti prosedur dan peraturan tertentu yang telah ditetakan 

oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.”

Tujuan utama dari pengendalian kepatuahan manajemen adalah mencapai 

efektifitas dan efisiensi kinerja manajemen dalam perusahaan, artinya pengukuran 

prestasi pelaksanaan kepatuhan manajemen adalah dengan membandingkan hasil 

kepatuhan manajemen yang sesungguhnya dengan suatu tolak ukur yang telah

ditetapkan untuk mencapai efektifitas dalam kepatuhan manajemen.

Oleh karena itu diperlukan suatu pembangian yang khusus untuk 

mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen yang dinamakan audit internal, 

agar efektifitas kinerja manajemen perusahaan dapat tercapai. Dalam hal ini audit 

internal akan menilai kepatuhan manajemen apakah telah dilakukan secara benar 

atau belum, bila benar apakah sistem atau metode yang telah ada memungkinkan 

untuk terjadinya kesalahan dan atau kecurangan yang dilakukan pegawai.

Denagan adanya audit internal, diharapkan perusahaan dapat mencapai target 

yang telah ditetapkan.
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2.2.2 Metode untuk Mengkomunikasikan Penetapan Wewenang dan 

Tanggung Jawab

Disamping aspek-aspek informal komunikasi, metode-metode komunikasi 

formal mengenai wewenang dan tanggung jawab serta hal-hal serupa bertalian 

dengan penendalian juga sama pentingnya. Ini dapat mencakup metode-metode 

seperti memorandum dari manajemen puncak tentang pentingnya pengendalian 

dan hal-hal yan berkaitan dengan pengendalian, rencana organisasional dan 

operasi yang formal, uraian tugas karyawan dan kebijakan yang berhubungan 

dengannya, dan dokumen kebijakan yang mencakup perilaku karyawan seperti 

pertentangan kepentingan dan petunjuk resmi mengenai perilaku. 

Dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab, metode ini 

mempengaruhi pemahaman tcrhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab 

yang ditetapkan dalam entitas. Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atas 

Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan Lampiran A paragraph 84 

menjelaskan, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi 

pertimbangan atas:

”1) Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang dapat 
diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku,

2) Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani 
masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi dan 
persyaratan instansi yang berwenang.

3) Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, 
hubungan pelaporan dan kendala.

4) Dokumentasi sistem komputer yang menunjukkan prosedur untuk 
persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem.”

Disamping aspek-aspek informal komunikasi yang telah disebutkan 

terdahulu, metode-metode komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggung 

jawab serta hal-hal serupa bertalian dengan pengendalian juga sama pentingnya. 

Ini dapat mencakup metode-metode seperti memorandum dari manajemen puncak 

tentang pentingnya pengendalian dan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian, 

rencana organisasional dan operasi yang formal, uraian tugas karyawan dan 

kebijakan yang berhubungan dengannya, dan dokumen kebijakan yang mencakup 
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perilaku karyawan seperti pertentangan kepentingan dan petunjuk resmi mengenai 

perilaku.

2.2.3 Kebijakan dan Prosedur Personalia

Aspek yang paling penting dari setiap sistem pengendalian adalah 

personel. Jika para pekerja bersifat kompeten dan dapat dipercaya, maka 

pengendalian lain dihapus dan tetap akan dihasilkan laporan-laporan yang dapat 

diandalkan. Orang-rang yang tidak kompetcn dan jujur dapat mengubah sistem

tersebut menjadi kacau balau, meskipun para personel mungkin kompeten dan 

dapat dipercaya, biasanya orang-orang mempunyai kelemahan tertentu. 

Menurut www.scribd.com:

”Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian intern. 
Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 
pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan 
perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban yang dapat 
diandalkan.”

Oleh karena pentingnya personel yang kompeten dan dapat dipercaya 

dalam menyelenggarakan pengendalian yang efektif, metode-metode penerimaan 

pegawai, evaluasinya dan pembayaran balas jasanya merupakan bagian yang 

penting dari struktur pengendalian. Karena pentingnya perusahaan memiliki 

memiliki karyawan yang kompoten dan jujur agar tercipta lingkungan 

pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik 

dalam menerima karyawan, mengembangan komptenesi mereka, menilai prestasi 

dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

2.2.4 Pengujian Tingkat Kepatuhan

Dihampir semua perusahaan swasta dan nirlaba, selalu terdapat kebijakan 

khusus, perjanjian dan kewajiban hukum yang membutuhkan audit kepatuhan. 

Terdapat dua macam pengujian kepatuhan, yaitu:

1) Pengujian adanya kepatuhan terhadap struktur pengendalian intern

Untuk menentukan apakah informasi mengenai struktur pengandalian yang 

dikumpulkan oleh akuntan benar-benar ada akuntan melakukan dua macam 

pengujian:
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a. Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu.

b. Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. 

2) Dalam pengujian kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor internal 

tidak hanya berkepentingan terhadap eksistensi unsur-unsur struktur 

pengendalian intern, tetapi juga berkepentingan terhadap tingkat kepatuhan.

Tujuan diadakan pengujian kepatuhan menurut Kiger & Scheiner 

(1994,861) adalah sebagai berikut:

“The objective of a compliance audit is to determine wether and to what 

degree an organization is following a set of rules-specific requirements of 

policy, procedures, standards, laws, or governmental regulations.”

Hasil audit kepatuhan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi 

kepada pihak tertentu dalam organisasi. Pimpinan organisasi adalah pihak yang 

paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. 

Oleh sebab itu, mereka sering mempekerjakan auditor untuk melakukan tugas itu. 

Terdapat perbedaan penting antara persyaratan-persyaratan dari praktisi untuk 

menilai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan dalam standar 

auditing.

Dalam audit atas laporan keuangan historis, auditor memiliki beberapa 

tanggun jawab untuk menilai apakah manajemen mentaati hukum dan peraturan-

peraturan. Dalam audit ini, tujuannya adalah untuk menilai apakah laporan 

keuanan disajikan secara wajar, dan satu-satunya perhatian auditor akan 

pelanggaran hukum AT3, para praktisi merencanakan dan melaksanakan 

penugasan untuk tujuan memberikan suatu laporan kepatuhan.

2.2.5 Syarat-syarat Melakukan Penugasan Kepatuhan

Dalam melakukan penugasan, ada dua jenis penugasan yaitu pemeriksaan 

dan prosedur yang disepakati. Prosedur yang disepakati, tujuannya untuk 

memperoleh kesepakatan dalam prosedur-prosedur yang harus dilakukan yang 

diingini pemakai. Sedangkan untuk pemeriksan, praktisi berhubungan dengan

materialitas dan resiko atestasi, risiko bawaan, risiko pengendalian dan resiko 

deteksi
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Pengetahuan akan syarat-syarat untuk melakukan penugasan kepatuhan 

adalah penting bagi prakitisi karena banyaknya potensi penugasan kepatuhan 

dapat menjurus kepada kesalahan komunikasi antara auditor dengan pemakai. 

Berikut adalah beberapa syarat penting yang diperlukan untuk menerima 

penugasan kepatuhan yaitu:1

”1) Manajamen harus memberikan asersi tertulis terhadap apa auditor akan 
memberikan keyakinan

2) Asersi manajamen mempunyai kemampuan evaluasi terhadap kriteria 
yang layak

3) Asersi manajemen mempunyai kemampuan stimasi atau pengukuran 
yang konsisten dalam menggunakan kriteria tertentu

4) Manajemen menerima tanggung jawab atas ketaatan perusahaan 
terhadap persyaratan-persyaratan tertentu”

Uraian syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Manajemen harus memberikan asersi tertulis terhadap apa yang auditor akan 

memberi keyakinan. Dasar dari syarat ini adalah kepercayaan bahwa KAP 

seharusnya tidak menginginkan untuk memberikan keyakinan kecuali 

manajemen menginginkan untuk menyatakan secara tertulis bahwa perusahaan 

telah mentaati hukum dan peraturan-peraturan tertentu.

2) Asersi manajemen punya kemampuan evaluasi terhadap kriteria yang layak. 

Tanpa kriteria yang layak akan timbul pernyataan apakah opini yang relevan 

dapat dihasilkan.

3) Asersi manajemen punya kemampuan atau penukuran yang konsisten dalam 

menggunakan kriteria tertentu

4) Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap 

persyaratan-persyaratan tertentu
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2.2.6 Jenis-jenis Kepatuhan Manajemen

Jenis-jenis kepatuhan manajamen menurut www.scribd.com PSAT No.6 

Atestasi Kepatuhan (SAT Seksi 500):

”1) Kepatuhan entitas terhadap persyaratan perundangan, peraturan, 
ketentuan, kontrak, atau hibah tertentu disingkat dengan kepatuhan 
terhadap persyaratan tertentu.

  2) Pengendalian intern entitas atas kepatuhan terhadap persyaratan 
tertentu disingkat dengan pengendalian intem atas kepatuhan.”

Uraian jenis-jenis kepatuhan manajemen adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan terhadap penendalian intern

Kepatuhan terhadap penendalian intern adalah untuk mencapai efektivitas dan 

efisiensi kinerja manejemen dalam perusahaan, artinya pengukuran prestasi

pelaksanaan kepatuhan manajemen adalah dengan membandingkan hasil 

kepatuhan manajemen yang sesungguhnya dengan suatu tolok ukur yang telah 

ditetapkan untuk mencapai efektivitas dalam kepatuhan manajemen. 

Kepatuhan terhadap pengendalian intern digunakan oleh manajemen untuk 

memperoleh keyakinan memadai tentang kepatuhan entitas terhadap 

perysaratan tertentu.

2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 

memberikan keyakinan yang layak bahwa semua kegiatan usaha perusahaan 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

otoritas pengawasan maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal yang

ditetapkan oleh perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk menjamin 

bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atas aktivitasnya.
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2.3 Peranan Satuan Pengawasan Intern Dalam Menunjang Kepatuhan 

Manajemen Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha 

adalah bentuk pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini antara lain untuk menjaga 

dan mengamankan harta milik perusahaan dari pihak intern maupun ekstern, 

memajukan efisiensi dan efektivitas usaha yang dilakukan, mendorong 

dipatuhinya kebijaksanaan manajemen, serta menjaga tercapainya management 

information system. Untuk menjamin fungsi pengawasan berjalan dengan baik 

maka diperlukan adanya Satuan Pengawasan Internal (SPI). 

Pada saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai 

dengan tuntutan berkembangnya dunia usaha dan perekonomian yang menuntut 

suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya secara profesional yang berarti 

pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Kebutuhan akan fungsi internal audit muncul seiring dengan 

perkembangan tersebut. 

Seiring dengan peningkatan usaha pengembangan struktur organisasi dan 

semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh manajemen, maka 

perusahaan membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang profesional. 

Manajemen juga membutuhkan suatu fungsi yang bertugas untuk melakukan 

penilaian dan evaluasi atas seluruh aktivitas dan mengendalikan kegiatan tersebut 

dengan pengendalian intern. Alat yang cukup mendapat perhatian dari manajemen 

yaitu dengan melakukan pemeriksaan oleh bagian yang dibentuk dan terintegrasi 

dalam organisasi yang bersifat independen dan objektif seperti yang dikemukakan 

oleh Institute of Internal Audit (IIA) dalam Standard fot the Professional of 

Internal Auditing (SPPIA) sebagaimana dikutip Sawyers, Dittenhofer, dan 

Scheiner yang dialihbahasakan Desi Adhariani (2005:9) yang mendefinisikan 

Audit Internal sebagai berikut: 

“Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam 

perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya 

sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan" 
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Pernyataan diatas merupakan landasan yang cukup kuat bagi internal audit 

dengan fungsi yang terintegrasi dan bekerjasama dengan manajemen dalam 

menjalankan fungsinya. Secara konsep dalam pernyataan tersebut menyatakan 

bahwa internal audit adalah untuk menilai dan memperbaiki kinerja (performance) 

unit organisasi. Jika langkah dan tindakan yang dilakukan oleh internal auditor 

mendapat dukungan dari manajemen, maka akan menunjang kearah perbaikan 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Akan tetapi, disamping tugas pokok audit 

internal yaitu untuk menilai dan memperbaiki kinerja organisasi, internal audit 

juga seringkali memberikan layanan berupa pemberian saran untuk memperbaiki 

kinerja bagi level manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, seperti yang 

diungkapkan oleh IIA sebagaimana dikutip oleh Sawyers, Dittenhofer, dan 

Scheiner yang dialihbahasakan Desi Adhariani (2005:9), 

“Audit Internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan 
konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi 
mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sitematis dan 
berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses 
pengelolaan resiko, kecukupan control dan pengelolaan organisasi” 

Dari kedua pengertian diatas dapat dilihat bahwa audit internal adalah 

suatu fungsi pengawasan yang independen dari suatu organisasi. Yang mana 

fungsi dari audit internal itu sendiri adalah untuk memberikan penilaian terhadap 

efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi tersebut, yang kemudian memberikan 

saran-saran kepada manajemen bagi perbaikan kegiatan operasi perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. 

Keberadaan Satuan Pengawasan Internal dalam suatu perusahaan sangat 

penting dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya operasi 

perusahaan serta di taatinya peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal 

tersebut sesuai dengan pengertian satuan pengawasan internal tertuang dalam 

Peraturan BPK No 1 tahun 2007 yaitu, unit organisasi pada Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangan. 
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Melihat situasi dan perkembangan jaman yang semakin maju dan didorong 

oleh keinginan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN dan BUMD 

maupun perusahaan swasta, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yang mana 

dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 67 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa: 

1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang 

merupakan aparat pengawasan intern perusahaan. 

2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 

oleh seorang kepala yang bertanggung jawab terhadap Direktur Utama. 

Dari uraian di atas jelas sekali begitu pentingnya keberadaan Satuan 

Pengawasan Internal bagi suatu perusahaan, serta menunjukkan komitmen 

pemerintah dalam usaha melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja BUMN 

dan BUMD dalam usaha meningkatkan mutu dan kualitas BUMN dan BUMD di 

Indonesia.Sehingga dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan akan 

menjadikan perusahaan-perusahaan Indonesia lebih maju dan dapat bersaing 

dalam percaturan bisnis global. 

Mengingat pentingnya satuan pengawasan internal dalam suatu 

perusahaan, maka Hiro Tugiman (2003:16) menetapkan norma praktek 

profesional audit internal atau standar profesi yang meliputi: 

1) Independensi : audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. 

2) Kemampuan professional : audit internal harus mencerminkan keahlian dan 

ketelitian professional. 

3) Lingkup pekerjaan : lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi 

pengujian dan evaluasi terhadap kecukupun serta efektivitas sistem 

pengendalian yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung 

jawab yang diberikan. 

4) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan : kegiatan pemeriksaan harus meliputi 

perencanaan pemeriksaan, pengujian, serta pengevaluasian informasi, 

pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti. 7


