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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk dan Variabel Penelitian

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai dengan

tuntutan berkembangnya dunia usaha dan perekonomian yang menuntut suatu

perusahaan untuk menjalankan kegiatannya secara professional, yang berarti

pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan.

Audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian

dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk membantu semua

tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif.

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Reding, et al (2009:1-2)

bahwa audit internal adalah:

“An independent, objective assurance and consulting activity designed to add
value and improve an organization operations. It helps an organization
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to
evaluate and improve the effectiveness of risk management of risk
management, control, and governance processes.”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:204) pengertian audit internal sebagai berikut:

“Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit
perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan
dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari
ikatan profesi yang berlaku”.
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2.1.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:12) tujuan audit internal adalah:

“ Tujuan dasar audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi
agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu,
pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian dan pengawasan
yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal meliputi:

1. Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung

jawabnya.

2. Memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, perturan dna perundang-

undangan.

3. Memberikan penilaian saran dan komentar mengenai kegiatan yang

diperiksanya.

4. Mencapai tujuan dengan cara yang etis.

Defenisi ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:14) adalah:

“Menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap

kegiatan kelengkapan dan keefektifan system pengendalian internal yang dimiliki

organisasi serta kualitas dan tanggung jawab pelaksanaan yang diberikan”.

Sedangkan, menurut International Professional Practices Framework (IPPF)

dalam The Institute of Internal Auditors (2009:29):

“The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of

governance, risk management, and control processes using a systematic and

disciplined approach”.
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Maksud dari pengertian ruang lingkup audit internal menurut International

Professional Practices Framework (IPPF) dalam The Institute of Internal Auditors di

atas adalah audit internal harus mampu membantu organisasi mencapai tujuannya

dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis dan meningkatkan

keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengelolaannya.

Lingkup penugasan audit internal, yaitu:

1. Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan

konstribusi terhadap pengelolaan risiko dan system pengendalian intern.

2. Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan,

efisiensi dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan

pengendalian intern secara berkesinambungan.

3. Proses Governace

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai

untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan

berikut:

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam

organisasi.
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b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan

akuntabilitas.

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada

unit-unit yang tepat dalam organisasi.

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan

mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawasan,

auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup audit internal adalah meliputi

penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan,

serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal juga harus

memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan

telah dilaksanakan dengan baik.

2.1.2 Auditor Internal

2.1.2.1 Pengertian Auditor Internal

Auditor  internal  merupakan  seseorang  yang  bekerja  dalam  suatu

perusahaan  yang  betugas  untuk  melakukan  aktivitas  pemeriksaan. Menurut

Sawyer (2005:10) auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer

dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal memiliki peranan

yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan

risiko-risiko terkait dalam menjalankan uasaha.
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Menurut Mulyadi (2010:29) auditor internal adalah:

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan
terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur
kegiatan organisasi, menentukana keandalan informasi yang dihasilkan oleh
berbagai bagian organisasi”.

Internal auditor merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan

oleh karena itu berstatus sebagai pegawai perusahaan tersebut. Tugas utamanya

ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat internal auditor bekerja.

2.1.2.2 Fungsi dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Fungsi audit internal menurut The Institute of Internal Auditors pada

International Profesional Practice Framework (IPPF, 2012:27):

“The internal audit must evaluated and contribute to the improvement of

governance, risk management and control processes using a systematic and

disciplined approach”.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal adalah mengevaluasi dan

memberikan konstribusi terhadap perbaikan tata kelola, peningkatan proses

pengelolaan manajemen resiko dan proses pengendalian dengan pendekatan yang

sistematis dan teratur, semua kebijakan tersebut tidak akandilaksanakan secara

menyimpang.

Tanggung  jawab  seorang  auditor  internal  dalam  perusahaan  tergantung

pada status dan kedudukannya di dalam struktur organisasi. Wewenang yang
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berhubungan  dengan  tanggung  jawab  tersebut  untuk  berurusan  dengan kekayaan

dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.Auditor

internal  bertanggung  jawab  untuk memberikan informasi yang diperlukan manajer

dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif(Sawyer, 2005:7).

Hal ini menuntut auditor untuk lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat

mengganggu kelangsungan hidup entitas. Inilah alasan mengapa auditor turut

bertanggung jawab atas kelangsungan hidup entitas meskipun dalam batas waktu

pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal penerbitan laporan auditor.

2.1.3 Kompetensi

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian,

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan

pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk

memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa

professional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik dan teknik yang

paling mutakhir.

Kompetensi  merupakan  kualifikasi  yang  diperlukan oleh  auditor  internal

dalam menjalankan aktivitas pemeriksaan. Kompetensi auditor internal  akan tercapai

apabila dalam melaksanakan pemeriksaan auditor internal memiliki keahlian,

kecermatan profesional, dan meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan

yang berkelanjutan.
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2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Seorang yang kompeten diartikan sebagai seorang yang cakap dan berkuasa

dalam menentukan atau merumuskan sesuatu.

Kompetensi menurut IIA Code of ethics dalam Reding, et al (2009: 1-16)

menyatakan bahwa:

“Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other competencies
needed  to  perform  their individual  responsibilities.  The internal  audit
activity  collectively  must  possess  or  obtain  the  knowledge skills and other
competencies needed to perform its responsibilities.”

Definisi  tersebut  dapat  diartikan  bahwakompetensi menurut IIA Code of

ethics dalam Reding, et al (2009:1-16), adalah :

"seorang auditor  internal diharapkan  menerapkan  dan  menegakkan  prinsip-
prinsip yang salah satu diantaranya merupakan kompetensi, dalam penerapan
prinsip kompetensi internal audit diharapkan menerapkan pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memenuhi tanggung
jawab.”

Menurut IIA  Code  of  Ethics  dalam  Reding  et  al  (2009:2-7) bahwa

seorang internal auditor dalam pelaksanaan prinsip kompetensi:

a. Shall  engage  only  in  those  services  for  which  they  have  the  necessary

knowledge, skills and experience.

b. Shall perform internal audit services in accordance with the international

standards for the professional practice of internal auditing.

c. Shall  continually  improve  their  proficiency  and  the  effectiveness  and

quality of their service.
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Definisi tersebut dapat diartikan bawah internal  auditor  dalam  pelaksanaan

prinsip  kompetensi:

a. Hanya boleh terlibat dalam suatu layanan yang mereka miliki pengetahuan,

keterampilan, dan pengalamannya

b. Wajib melakukan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional untuk

praktek profesional audit internal

c. Harus terus meningkatkan kemampuan, efektivitas, serta kualitas layanan

mereka.

Menurut Mulyadi (2010:58) kompetensi, yaitu :

“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu

tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang

anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.”

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kompetensi

auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan

pelatihan yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan

seksama. Maka, audit yang dilaksanakan dengan objektif, cermat dan seksama akan

menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

2.1.3.2 Indikator Kompetensi

Kompetensi  merupakan  suatu  kualitas  mendasar  dan  sangat  diperlukan

oleh setiap auditor internal agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Apabila

seorang  auditor  internal  telah  terbukti  mampu  membina  suatu  hubungan  audit
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dengan baik, hampir seketika itu pula kompetensinya akan mendapat pengakuan.

Tentu saja kompetensi tersebut memiliki tingkatan  yang perlu diperhatikan oleh

penyedia  dan  manajer  audit  dalam  memberikan  tugas  kepada  seorang  auditor

internal.

Dalam Standar Atribut 1210 (SPAI, 2004: 16) mengatakan bahwa seorang

auditor internal itu harus memiliki kompetensi yang dinyatakan seperti berikut :

“Auditor  internal  harus  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan
kompetensi  lain  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan tanggungjawabnya.
Aktivitas Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau  mendapatkan
pengetahuan,  keterampilan,  dan  kompetensi  lain  yang dibutuhkan untuk
melaksanakan.

Sedangkan dalam Standar 1210 (IPPF,2012:5) menyebutkan bahwa

kompetensi adalah:

“Internal auditors must possess the knowledge, skilss, and other competencies
needed  to  perform  their  individual responsibilities.  Theinternal audit
activity collectively must possess or obtain the knowledge, skilss, and other
competencies  needed  to  perform its responsibilities.”

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:57), menyatakan

bahwa:

“penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan

kecermatan professional.”

Keahlian dan kecermatan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Keahlian

Auditor  internal  harus  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan

kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab
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perorangan.  fungsi  audit  internal  secara  kolektif  harus  memiliki  atau

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan

untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

b. Kecermatan Profesional

Auditor internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya

dilakukan oleh seorang audit internal yang prudent dan kompeten. Dalam

menerapkan  kecermatan  profesional  auditor  internal  perlu

mempertimbangkan  ruang  lingkup  penugasan;  kompleksitas  dan

materialitas  yang  dicakup  dalam  penugasan;  kecakupan  dan  efektivitas

manajemen  risiko,  pengendalian,  dan  proses  governance;  biaya  dan

manfaat  penggunaan  sumber  daya  dalam  penugasan;  dan  penggunaan

teknik-teknik dengan bantuan komputer dan teknik-teknik analisisnya.

Menurut Mulyadi (2010:58) dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan

Indonesia (Prinsip Kelima: Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional) kompetensi

diperoleh melalui pengetahuan dan pengalaman.

1. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena

dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak penngetahuan

(pandangan) mengenai  bidnag yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai

masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti

perkembangan yang semakin kompleks.
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Pengetahuan adalah keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan

pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman praktik audit. Pendidikan

dalam arti luas adalah pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut.

2. Pengalaman

Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan

pemeriksa untuk belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan

seluk beluk audit atau pemeriksaan. Pengalaman seseorang ditunjukkan dengan telah

dilakukannya berbagai pekerjaan atau lamanya seseorang dalam bekerja untuk

mendapatkan ilmu formal. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki

seorang auditor maka akan semakin baik dan meningkatkan kualitas audit yang

dihasilkan. Auditor yang berpengalaman memilliki ketelitian dan kemampuan yang

baik dalam menyelesaikan pekerjaanya.

2.1.4 Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dantransparan, berani, bijaksana

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Integritas adalah dimana seorang

auditor diharuskan untuk bersikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab

(Mulyadi, 2010:56).

.
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2.1.4.1 Pengertian Integritas

Uuntuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Menurut Muliyadi (2010:56), integritas merupakan kualitas yang mendasari

kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi auditor dalam menguji

semua keputusan yang diambilnya. Auditor yang berintegritas adalah auditor yang

memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diyakini kebenarannya

tersebut ke dalam kenyataan. Integritas mengharuskan tim review harus jujur dan

terbuka dalam batas-batas kerahasiaan (confidentally)SPAI (2004:87).

Menurut Arens (2008: 99), integritas berarti bahwa:

“seseorang bertindak sesuai dengan kata hatinya, dalam situasi seperti

apapun.”

Menurut Agus Suryo Sulaiman (2010:131) mengatakan bahwa Integritas adalah:

“Tentang keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, member kembali,

dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai

kemanusiaan dalam hidup.”

Menurut Sunarto (2003) dalam Sukriah, dkk (2009), Integritas adalah :

“dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat

yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.”

Dalam menghadapi aturan, standar, panduan khusus atau menghadapi

pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya
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dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan

apakah anggota telah menjaga integritas dirinya.

Menurut Sukrisno Agoes(2013:229), seorang auditor harus memiliki

integritas sebagai berikut:

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik.

a. Mengikuti kode etik profesi.

b. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam

lingkup atau otoritasnya.

c. Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu

tidak melanggar kode etik.

2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (value) dan keyakinannya.

a. Melakukan tindakan yang konsisten denga nilai dan keyakinan.

b. Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan memyakiti

kolega atau teman dekat.

3. Bertindak berdasarkan nilai (value) meskipun sulit untuk melakukan itu.

Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan.

a. Berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik.

4. Bertindak berdasarkan nilai (value) walaupun ada resiko atau biaya yang

cukup besar.

a. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun

ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan.
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b. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek

bisnis yang tidak etis.

Integritas mengharuskan angggota untuk mentaati bentuk standar teknis dan

etika. Selain itu juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan

kehati-hatian professional.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa integritas adalah suatu elemen

karakter yang mendasari timbulnya pengakuan dimana auditor harus menaati bentuk

standar teknis dan etika,bersikap jujur dan transparan, bijaksana dan bertanggung

jawab dalam melaksanakan audit serta tidak dapat menerima kecurangan atau

peniadaan prinsip untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi

pengambilan keputusan yang berkualitas.

2.1.5.2 Indikator Integritas

Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan

masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji

semuakeputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal dapat jujur

dan berterus terang dalam batasan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada masyarakat

dan kepercayaan dari masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan

keuntungan pribadi.

Menurut Mulyadi (2010:56), indikator integritas adalah :

1. kejujuran auditor

2. keberanian auditor
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3. sikap bijaksana auditor

4. tanggung jawab auditor

2.1.5 Kualitas Audit

Audit  dikatakan  berkualitas  jika  memenuhi  standar  yang  seragam  dan

konsisten,  yang  menggambarkan praktik-praktik  terbaik  audit  internal  serta

merupakan  ukuran  kualitas  pelaksanaan  tugas  untuk  memenuhi  tanggung  jawab

profesinya.  Standar  tersebut  terangkum  dalam  Standar  Profesi  Audit  Internal

SPAI (2004:5).

Standar Profesi Audit Internal merupakan Pedoman Praktik Audit Internal

yang menjadi sumber rujukan bagi auditor internal dalam menjalankan fungsinya

secara  profesional.  Standar  Profesi  Audit  Internal  terdiri  dari  Standar  Atribut,

Standar  Kinerja,  dan  Standar  Implementasi.  Standar  atribut  dan  Standar  Kinerja

berlaku  untuk  semua  jenis  penugasan  audit  internal,  sedangkan  Standar

Implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu SPAI (2004:5).

Standar  Atribut  berkenaan  dengan  karakteristik  organisasi,  individu,  dan

pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar Kinerja memberikan

praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan

pemantauan  tindak  lanjut.  Standar  Implementasi  merupakan  standar  yang

diterbitkan  di  masa  mendatang  untuk  kegiatan  tertentu,  misalnya  kegiatan

Assurance, Conculting, Investigasi, dan Control Self Assessment (CSA).
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2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Meurut De Angelo (1981) kualitas audit didefenisikan sebagai berikut:

“Kualitas audit merupakan probabilitas di mana seorang auditor menemukan

dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi

kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada

kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut”.

Arens, et al (2012:24) mendefenisikan kualitas audit kedalam beberapa

bagian, yaitu :

1. Independensi, integritas dan objektivitas

Semua personalia yang terlibat dalam penugasan harus memelihara

independensi baik secara nyata maupun secara penampilan, melaksanakan

seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan segenap integritas, serta

memelihara objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab professional

mereka.

2. Manajemen sumber daya

a) Semua karyawan baru memiliki kualifikasi sehingga mampu

melaksanakan tugasnya secara kompeten.

b) Pekerjaan dibebankan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan

teknis yang cukup dan memiliki kecakapan.

c) Semua karyawan harus berpartisipasi dalam melaksanakan pendidikan

profesi berkelanjutan.
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d) Karyawan yang terpililh untuk dipromosikan adalah mereka yang

memiliki kualifikasi yang diperlukan.

3. Penerimaan serta kelanggengan klien serta penugasannya

Kebijakan dan prosedur harus disusun untuk dapat menentukan apakah akan

menerima klien baru atau meneruskan kerja sama dengan klien yang telah

ada.

4. Kinerja atas penugasan

Kebijakan dan prosedur harus hadir terutama untuk dapat memastikan bahwa

penugasan yang dilaksanakan oleh auditor telah memenuhi standar profesi.

5. Pemantauan

Harus terdapat kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat

elemen kualitas telah diterapkan secara efektif.

Menurut Performance Standards (IPPF,2012:9) sifat dari kegiatan audit

adalah:

a. Managing The Internal Audit activity : The chief audit executive

musteffectively manage the internal audit activity to ensure it adds value to

organization.

b. Planning : The chief audit executive must establish a risk-based pla to

determine  the  priorities of  the  internal  audit  activity,  consistent  with the

organizarion’s goals.

c. Communicating and Approval : The chief audit executive must communicate

the internal audit activity’s plans and resource requirements, including
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significant interim changes, to seniormanagement  and  the board  for  review

and  approval.  The  chief  auditexecutive must also communicate the impact

of resource limitations.

d. Resouce Management : The chief audit executive must ensure that internal

audit  resources  are  appropriate,  sufficient,  and  effectively  deployed  to

achieve the approved plan.

e. Policies  and  Procedures  :  The  chied  audit  must  establish  policies  and

procedures to guide the internal audit activity.

f. Coordination  :  The  chief  audit  executive  should  share  information  and

coordinate  activites  with  other  internal  and  external  providers  of

assurance  and  conculting  services  to  ensure  proper  coverages  and

minimize duplication of efforts.

g. Reporting  to  Senioer  Management  and  the  Board  :  The  chief  audit

executive must report periodically to senior management and the board on the

internal audit activity’s purpose, authority, responsibility, and performance

relative its  plan.  Reporting  must  also  include  significant risk exposures

and control issues, including fraud risk, governance issues, including fraud

risk, governance issues, and  other  matters  needed  or  requested  by  senior

managemenet  and  the board.

h. External Service Provider and Organizational Responsibility for Internal

Auditing : when an external service provider serves as the internal audit

activity,  the  provider  must  make  the  organization  aware  that  the



27

organization  has  the  responsibility  for  maintaining  an  effective  internal

audit activity.

Standar Kinerja SPAI (2004:30) menjelaskan sifat dari kegiatan audit

internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar tersebut terdiri dari :

a. Pengelolaan  Fungsi  Audit  Internal:  Penanggung  jawab  fungsi  audit

internal  harus  mengelola  fungsi  audit  internal  secara  efektif  dan

efisienuntuk  memastikan  bahwa  kegiatan  fungsi  tersebut  memberikan

nilaitambah bagi organisasi.

b. Lingkup  Penugasan:  Fungsi  audit  internal  melakukan  evaluasi

danmemberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  proses  pengelolaan

risiko,pengendalian,  dan  governance,  dengan  menggunakan  pendekatan

yangsistematis, teratur, dan menyeluruh.

c. Perencanaan  Penugasan:  Auditor  internal  harus  mengembangkan

danmendokumentasikan  rencana  untuk setiap  penugasan  yang

mencakupruang lingkup, sasaran, waktu, dan alokasi sumber daya.

d. Pelakasanaan  Penugasan:  Dalam  melaksanakan  audit,  auditor

internalharus  mengidentifikasi,  menganalisa,  dan  mendokumentasikan

informasiyang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

e. Komunikasi Hasil Penugasan: Auditor internal harus

mengkomunikasikanhasil penugasannya secara tepat waktu.
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f. Pemantauan Tindak Lanjut: Penanggung jawab fungsi audit internal harus

menyusun  dan  menjaga  sistem  untuk  memantau  tindak  lanjut

hasilpenugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan

kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan

pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

2.1.5.2 Indikator Kualitas Audit

Menurut Wooten (2003:48-51) untuk mengukur tingkat kualitas audit,

digunakan indikator sebagai berikut :

a. Deteksi salah saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme

professional. Skeptisme professional adalah sikap yang mencakup pikiran

yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit.

b. Kesesuian dengan Standar Profesonal Akuntan Publik

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang

Akuntan Publik pada pasal 1 butir 11 yang menyebutkan standar professional

akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang

ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik

dalam pemberian jasanya.

Dalam paragraf 1 SPAP SA seksi 161 dijelaskan bahwa dalam

penugasan audit, auditor bertanggung jawab untuk memenuhi standar
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auditingyang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Seksi 202 Aturan Akuntan

Indonesia yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar auditing jika

berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

c. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Perusahaan

Standar Operasional Perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai

apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara

melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu

merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Saat ini banyak

perusahaan yang tidak mempunyai SOP yang mengakibatkan banyak

pekerjaan tidak terlaksana dengan baik, terjadi kelalaian kerja,

kesimpangsiuran, dan kesalahan yang mengakibatkan resiko kerugian bagi

perusahaan  atau organisasi.

d. Resiko Audit

Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari

tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya suatu laporan

keuangan yang mengandung salah saji material. Auditor harus merencanakan

auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat

yang rendah menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

e. Prinsip Kehati-hatian

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-

hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk
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mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja

memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan

perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutahir.

Kualitas audit dapat ditingkatkan jika akuntan publik atau auditor independen

dalam menjalankan tugasnya memegang prinsip-prinsip profesi. Prinsip Etika

menurut Mulyadi (2010:54-60) meliputi:

1) Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnnya sebagai professional, setiap

anggota harus senantiasa mengunakan pertimbangan moral dan professional

dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2) Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan public, dan menunjukkan

komitmen atas profesionalisme.

3) Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi

mungkin.

4) Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
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5) Kompetensi dan kehati-hatian professional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian,

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja

memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya kompeten berdasarkan

perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh

selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak

atau kewajiban professional hukum untuk mengungkapnya.

7) Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten setia dengan reputasi profesi

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskretkan profesi.

8) Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar

teknis dan standar profesionalnya yang relevan. Sesuai dengan keahliannya

dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan

penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan

prinsip integritas dan objektivitas.
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2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Suatu  perusahan  memiliki  tujuan-tujuan  yang  harus  dicapai  dalam  setiap

kegiatan operasinya. Agar tujuantersebutdapat tercapai, dalam operasionalnya

perusahaan membutuhkan  fungsi  pengawasan  yang  baik.  Pengawasan  ini

dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasi perusahaan berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah  satu  pengawasan  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  adalah

dengan  memfungsikan  auditor  internal  sebagai  fungsi  pengawasan  dalam

perusahaan.  Pengawasan  ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja perusahaan,

mencari  kepastian  dan  keakuratan  dari  objek  yang  diaudit,  serta  memberikan

rekomendasi yang tepat bagi manajemen perusahaan.

Audit internal merupakan unit atau bagian dari suatu organisasi yang

memegang peranan penting dalam perusahaan, terutama untuk menjamin efisiensi

dan efektifitas dari keseluruhan fungsi organisasi. Fungsi pemeriksaan intern dapat

dilakukan oleh auditor internal, mengingat auditor internal lebih mengenal dan

menguasai situasi dan kondisi dari perusahaan tersebut dibandingkan oleh auditor

eksternal. Fungsi audit internal adalah memberikan jasa assurance dan jasa

consulting secara objektif dan independen, yang dirancang untuk memberi nilai

tambah dan meningkatkan operasi organisasi dalam mencapai tujuannya dengan

mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas proses manajemen risiko (risk

management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance).
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Internal  audit  sebagai  orang  yang  berperan  dalam  memberikan  nilai

tambah  dan  meningkatkan  operasi  perusahaan  dengan  melaksanakan  aktivitas

audit  yang  baik  tentu  harus  mempunyai  kompetensi.  Fungsi  audit  internal

merupakan evaluasi yang komprehensif atas berbagai aktivitas yang ada didalam

perusahaan  dan  tidak  terbatas  hanya  kepada  masalah  keuangan  saja,  melainkan

juga  meliputi  seluruh  aspek  dan  aktivitas  yang  ada  dalam  perusahaan.  Dengan

dasar  ini,  maka  internal audit  dituntut  untuk  selalu  terus  mengembangkan

kemampuan profesionalnya, apalagi dengan semakin meningkatnya peran auditor

internal  yang  bukan  hanya  sekedar watchdog tetapi  sudah  bergeser  perannya

menjadi consultant.  Kemampuan  profesional  auditor  internal  dapat  dinilai  salah

satunya melalu kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal. Standar  IIA

mengharuskan  auditor internal untuk melaksanakan  aktivitas pemberian  konsultasi

dan  keyakinan  memadai,  yang  berarti  mereka  harus memiliki  pengetahuan  dan

keterampilan  yang  diperlukan  untuk  memenuhi tanggung jawab mereka.

2.2.1.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi menurut IIA Code of ethics dalam Reding et al (2009:2-7)

menyatakan bahwa:

“Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience neededin the

performance of internal audit services.”
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Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan

independensi terhadap kualitas audit oleh Tjun Tjun et al (2012:55) menyatakan

bahwa:

“Kompetensi yang terdiri pengetahuan dan pengalaman  yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas audit, dimana dalam penelitian ini akan
digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan
auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan
berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi
yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.2.1.2 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit

Integritas mengharuskan angggota untuk mentaati bentuk standar teknis dan

etika. Selain itu juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan

kehati-hatian professional. Integritas merupakan suatu elemen karakter yang

mendasari timbulnya pengakuan dimana auditor harus menaati bentuk standar teknis

dan etika,bersikap jujur dan transparan, bijaksana dan bertanggung jawab dalam

melaksanakan audit serta tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip

untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan

yang berkualitas (Mulyadi 2010:56).
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Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh integritas terhadap kualitas

audit oleh Arianti, et al (2014) menyatakan bahwa:

“Integritasmemiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah

Daerah. Semakin tinggi tingkat integritas yang dimiliki oleh auditor, semakin

tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebut.”

2.2.1.3 Pengaruh Kompetensi dan Integritas Auditor Internal Terhadap

Kualitas Audit

Kualitas audit sangat dipengaruhi oleh sikap profesionalisme auditor. Maka,

untuk mendapatkan perilaku professional yang tinggi dibutuhkan kepercayaan publik

terhadap kualitas jasa  yang dihasilkan oleh profesi (Arens, 2012:12).

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh integritas dan kompetensi

terhadap kualitas audit oleh Veby Kusuma Wardhani (2014:69-70) menyatakan

bahwa:

“Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit secara positif. Artinya
kenaikan integritas seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit.
Berpengaruhnya integritas terhadap kualitas audit karena seorang auditor yang
memegang prinsip integritas yang tinggi, akan lebih berperilaku etis, tidak
dapat menerima kecurangan, sehingga audit yang dihasilkan lebih
dapatdipercaya kebenarannya. Selain itu, kompetensi juga terbukti
berpengaruh terhadap kualitas audit secara positif. Artinya peningkatan
kompetensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit yang
dihasilkannya. Berpengaruhnya kompetensi terhadap kualitas audit karena
auditor yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, baik yang didapatkan dari
pendidikan formal maupun pendidikan non formal akan meningkatkan
kemampuan auditor untuk memahami prosedur, mengidentifikasikan setiap
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permasalahan, sehingga lebih kualitasaudit yang dihasilkan menjadi lebih
baik.

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan integritas

terhadap kualitas audit oleh Dwi Cahyono, dkk(2015) menyatakan bahwa:

“Kompetensi dan integritasmemiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Artinya semakin berkompeten seorang auditor dan berintegritas maka semakin

baik kualitas audit yang dihasilkan.”

Dari  beberapa penjelasan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  penulis

beranggapan bahwa adanya pengaruh antara kompetensi dan integritas auditor

internal terhadap kualitas pelaksanaan audit.
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Adapun anggapa ini dituangkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Integritas

Auditor Internal

(X2)

Kompetensi

Auditor Internal

(X1)

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Keterangan :

: Hubungan Parsial

: Hubungan Simultan

Kualitas

Audit

(Y)
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2.2.2 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2011:135) hipotesis adalah hubungan yang

diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam

bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan uraian gambar 2.1 tentang keterkaitan antara kompetentensi dan

integritas auditor internal terhadap kualitas audit diatas, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

H1:Kompetensi auditor internal berpengaruhterhadap kualitas audit pada perusahaan.

H2 : Integritas Auditor Internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit

pada perusahaan.

H3 : Kompetensi dan Integritas Auditor Internal berpengaruh secara simultan

terhadap kualitas audit.


