
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan  

Sebelum penulis membahas berbagai hal mengenai peranan audit internal 

dalam menunjang efektifitas atas penggajian, terlebih dahulu perlu kita ketahui 

mengenai apa yang dimaksud dengan peranan sesuai dengan topik yang dibahas. 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243-244), yaitu  

sebagai berikut :  

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila 
seseorang melaksanakam hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”. 

 
 Dalam “peranan-role”, Komarudin (2004) menjelaskan bahwa peranan 

memiliki beberapa definisi, diantaranya : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa 

adanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

memiliki arti fungsi dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang di dalam 

kelompok maupun organisasi. Sehingga, dalam penelitian ini penulis meneliti 

mengenai seberapa besar fungsi dan pola perilaku seseorang di dalam kelompok 

maupun organisasi yang timbul dari audit internal dalam menunjang efektivitas 

penggajian. 



2.2 Auditing 

Pemeriksaan akuntan atau yang biasa disebut dengan auditing sangat 

penting untuk dilakukan, karena dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan 

kecurangan dan memaksimalkan berbagai aspek di dalam perusahaan yang dapat 

meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan 

nilai tambah bagi perusahaan baik dilihat dari sudut keuangan maupun non 

keuangannya.  

Dalam Mulyadi (2009:9) mengemukakan pengertian auditing sebagai 

berikut :   

“Auditing adalah suatu proses sistematik yaitu berupa suatu rangkaian 
langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing 
dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, 
terorganisasi dan bertujuan”. 
 
Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1) 

menyatakan bahwa :    

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian 
antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah 
ditetapkan serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang  membutuhkan, 
dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 
independen”. 
 

 Dari definisi auditing yang telah dipaparkan tesebut, terdapat kata kunci 

penting dalam auditing tersebut seperti diuraikan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely 

Suhayati (2010:1) antara lain sebagai berikut :  

a. Suatu Proses Sistematis  

Merupakan serangkaian tahap dan prosedur yang logis, terstruktur dan 

terorganisir. Audit  merupakan  serangkaian tahap dan prosedur yang 



memerlukan suatu perencanaan yang baik, terstruktur dan terorganisir 

untuk mendapatkan tujuan dari pemeriksaan yang diharapkan. 

b. Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti Secara Efektif 

Merupakan   segala   sesuatu   yang merupakan informasi bagi auditor 

dalam menentukan apakah informasi yang di audit disajikan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan atau tidak memperoleh dan  mengevaluasi  bahan 

bukti secara obyektif dimaksudkan sebagai kegiatan memeriksa dasar 

asersi (bukti/evidence) dan menilai hasilnya secara tidak memihak.  

c. Asersi / Informasi 

Merupakan subyek audit. Pelaksanaan audit memerlukan informasi yang 

dapat diverifikasi dan juga memerlukan kriteria sebagai pedoman untuk 

mengevaluasi informasi tersebut. 

d. Kriteria yang Ditetapkan 

Merupakan standar-standar yang digunakan untuk menguji asersi atau 

informasi, misalnya : 

1. Peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan 

2. Budgets atau standar-standar kinerja 

3. Prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK)  

e. Kompeten dan Independen 

Kompeten artinya auditor harus mempunyai kemampuan, keahlian dan 

berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah 

bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang 

diambilnya. Independen artinya auditor juga harus mempunyai sikap 



mental yang independen, yaitu sikap yang tidak memihak kepada 

kepentingan siapapun.  

f. Pelaporan 

Penyusunan laporan audit merupakan tahap terakhir dalam audit dan 

merupakan alat yang digunakan auditor untuk menyampaikan temuan-

temuan kepada users. Laporan audit merupakan laporan  tertulis  yang 

menyatakan tingkat kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan 

kriteria yang telah ditetapkan.   

g. Pihak-pihak yang Berkepentingan 

Pihak  yang  berkepentingan  atas  laporan  audit  adalah  individu-individu 

yang menggunakan temuan-temuan auditor, manajemen entitas ekonomi, 

stockholders,  investor dan lain-lain. 

 

2.3 Audit Internal 

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang 

didirikan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi secara menyeluruh yang bertujuan membantu dan memperbaiki kinerja 

semua tingkatan manajemen dalam melaksakan tanggung jawab secara efektif.  

 Pengertian auditor internal menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati 

(2010:14) adalah sebagai berikut : 

“auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan 
yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi 
kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan 
untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para 
pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan”. 



Adapun pengertian baru yang dikemukakan dalam International 

Professional Practices Framework (IPPF) (2009:2) bahwa : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It help an organization accomplish its objectives by bringing a sys-
tematic, disciplined approach to evaluated and improve the effectiveness 
of risk management, control, and governance processes”. 

 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah kegiatan 

pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit 

internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses 

pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

audit internal merupakan suatu kegiatan assurance dan konsultasi (consulting) 

yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan 

meningkatkan operasi suatu organisasi. Kegiatan kegiatan tersebut membantu 

organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuannya dengan mengevaluasi 

dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata 

kelola (governance) melalui pendekatan yang teratur dan sistematik. 

Adapun tabel perbandingan konsep-konsep kunci inti definisi audit 

internal lama dan baru yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman yaitu : 

 

 

 



Tabel 2.1 
Perbandingan Konsep-Konsep Kunci Inti Definisi Audit Internal Lama dan Baru 

 
 

Lama 1974 
 

Baru 1999 
1. Fungsi penelitian 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 bentuj jasa yang 
diberikan bagi organisasi. 

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

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

4. Membantu organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya. 
 

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

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

 Sumber : Hiro Tugiman (2006) 

 

2.3.1 Tujuan Audit Internal  

Tujuan audit internal pada dasarnya membantu anggota manajemen dalam 

meringankan tanggung jawabnya dengan aktivitas penelaahan, pengkajian, 

penilaian dan analisa informasi aktivitas organisasi perusahaan. Dengan hasil 

pengauditannya memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada manajer yang 

berkepentingan dengan menyediakan suatu landasan untuk tindakan perbaikan 

yang harus dilakukannya.  

Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006:11) 

adalah sebagai berikut :  

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar 
dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan ini 
mencangkup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya 
wajar”. 



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan audit internal adalah 

memberikan bantuan atas jasa kepada manajemen perusahaan dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, 

rekomendasi dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Di dalam 

perusahaan audit internal merupakan fungsi staf, sehingga tidak memiliki 

wewenang untuk langsung memberi perintah kepada pegawai dan tidak 

dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang 

sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan. 

 

2.3.2 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal yaitu memberikan jasa bagi manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan melakukan kegiatan penilaian 

bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa 

akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, lalu memberikan analisis, penilaian, 

rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. 

Fungsi audit internal dijelaskan oleh Hery (2010:93) menyatakan bahwa:   
 
“Auditor internal memiliki fungsi : 

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi 
keuangan dan operasi lainnya. 

2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap 
kebiijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. 

3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung 
jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian. 

4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang 
dihasilkan oleh perusahaan. 

5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan 
tanggung jawab yang telah ditugaskan”. 

 



Sedangkan dalam International Professional Practices Framework (IPPF) 

(2009:25) menyatakan bahwa :  

“The chief audit must it adds value to the ort effectively manage the 

internal audit activity to ensure it adds value to the organization”. 

Definisi tersebut menyatakan bahwa, penanggung jawab fungsi audit 

internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk  

memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi 

organisasi.  

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal 

adalah untuk memantau kinerja pengendalian suatu organisasi, menelaah, 

mempelajari dan menilai kegiatan perusahaan, memberikan saran-saran kepada 

manajemen dalam pengendalian suatu keputusan serta memberikan nilai tambah 

organisasi dan tanggung jawab audit internal adalah memberikan informasi dan 

rekomendasi kepada manajemen mengenai aktivitas didalam perusahaan dan 

mengevaluasi pengendalian intern entitas.  

 

2.3.3 Unsur-Unsur Audit Internal 

Untuk menunjang kegiatan audit internal, diperlukan beberapa unsur 

penting agar kegiatan audit tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

sebagaimana mestinya.    

Menurut Cashin (2006:11-13) terdapat unsur-unsur audit internal tersebut 

yaitu antara lain adalah sebagai berikut : 

 



“The element of internal audit may be grouped under :  
1. Compliance 
2. Verification and 
3. Evaluation “. 

 
Maksud dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Merekomendasi (Compliance) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan ketaatan 

pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada 

manajemen). 

2. Memastikan atau memverifikasi (Verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data 

dan informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat 

dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya.  

3. Menilai atau mengevaluasi (Evaluation) 

Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian 

akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang 

sesuai.  

  

2.3.4 Pelaksanaan Penugasan Audit Internal 

Proses audit internal pada prinsipnya merupakan serangkaian tahapan 

pelaksanaan audit yang dimulai sejak penerimaan penugasan sampai dengan 

terbitnya laporan hasil audit.  



Tahap-tahap dalam melaksanakan audit internal tersebut secara ringkas 

dijelaskan dalam International Professional Practices Framework (IPPF) 

(2009:33) yaitu:  

“Internal auditors must identify, analyze, evaluate and document sufficient 
information to achieve the engagement’s objectives. 

1. Identifying Information 
Internal auditor must identify sufficient, reliable, relevant and 
useful information to achieve the engagement’s objectives. 

2. Analysis and Evaluations 
Internal auditors must base conclusions and engagement results on 
appropriate analyses and evaluations. 

3. Documenting Information 
Internal auditors must document relevant information to support 
the conclusions and engagement results. 

4. Engagement Supervision 
Engagement’s must be properly supervised to ensure objectives are 
achieved, quality is assured and staff is developed”. 

 
Maksud dari pernyataan di atas adalah dalam melaksanakan audit, auditor 

internal harus mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta 

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk  mencapai tujuan penugasan.  

1. Mengidentifikasi Informasi 

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, 

handal, relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. 

2. Analisis dan Evaluasi 

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil 

penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. 

3. Dokumentasi Informasi 

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan 

untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 

 



4. Supervisi Penugasan 

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya 

kemampuan staf. 

 

2.3.5 Ruang Lingkup Audit internal 

Pengertian ruang lingkup dari audit internal yang dikemukakan oleh Hiro 

Tugiman (2006:41) adalah sebagai berikut :  

“Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian 
intern serta pengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 
pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 
tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksa intern harus : 

1. Me-review keandalan (realitas dan integritas) informasi finansial dan 
operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan 
serta melaporkan informasi tersebut. 

2. Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 
kesesuaian dengan berbagai kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan 
yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta harus 
menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-
hal tersebut. 

3. Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta, 
dan bila dipandang perlu memverifikasi harta-harta tersebut. 

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya. 
5. Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 

hasilnya konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan 
apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang 
dilaksanakan”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ruang lingkup audit internal adalah 

melakukan penilaian atas pengendalian intern, penilaian atas pencatatan laporan 

perusahaan serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal 

juga harus memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan 

kegiatan bagi perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. 



2.3.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Dalam suatu organisasi wewenang dan tanggung jawab audit internal 

harus ditetapkan secara jelas sesuai dengan kebijakan manajemen. Mengenai 

wewenang dan tanggung jawab audit internal, dalam International Professional 

Practices Framework (IPPF) (2009:15) menyatakan bahwa :   

“The purpose authority and responsibilty of the internal audit activity 
must be formally defined in an internal audit charter, consistent with the 
Definition of Internal Auditing the Code of Ethnic and the Standars. The 
chief audit executive must periodically review the internal audit charter 
and present it to senior management and the board for approval”. 
 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa tujuan, kewenangan dan 

tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam 

Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal 

dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus meninjau piagam audit internal 

secara berkala dan mempresentasikannya kepada manajemen senior dan dewan 

untuk disetujui. 

International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:27) 

menyatakan wewenang dan tanggung jawab lingkup penugasan auditor internal 

adalah sebagai berikut :  

“The internal audit activity must evaluate and contribute to the 
improvement of governance, risk management and control processes using 
a systematic and disciplined approach. 

1. Governance  
The internal audit activity must assess and make appropriate 
recommendations for improving the governance process in its 
accomplishment of the following objectives. 

a. Promoting appropriate ethics and values within the 
organization. 



b. Ensuring effective organizational performance management 
and accountability. 

c. Communicating risk and control information to appropriate 
areas of the organization. 

d. Coordinating the activities of and communicating 
information among the board, external and internal 
auditors and management. 

2. Risk Management 
The internal audit activity must evaluate the effectiveness and 
contribute to the improvement of risk management processes. 

3. Control 
The internal audit activity must assist the organizations in 
maintaining effective controls by evaluating their effectiveness and 
efficiency and by promoting continuous improvement”. 

 
Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa fungsi audit internal 

melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses 

governance, pengelolaan risiko, pengendalian dengan menggunakan pendekatan 

yang sistematis, teratur dan menyeluruh. 

1. Proses Governance 

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 di 

dalam organisasi. 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian 

kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi. 



d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan 

mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan 

pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen. 

2. Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko 

dan sistem pengendalian intern. 

3. 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.   

 

2.3.7 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

1. Independensi Audit Internal 

Independensi audit internal sangat penting untuk perusahaan, agar segala 

hal-hal yang menyangkut dengan pemeriksaan audit internal harus memerlukan 

orang yang benar-benar yang mempunyai wewenang atau berkompeten di 

perusahaan. Independensi dapat dilihat dari mampu membebaskan diri dari 

berbagai kepentingan yang mengganggu objektivitas dan integritas. 



Menurut Siti kurnia Rahayu Ely Suhayati (2010:51) independensi 

merupakan : 

“Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di 
dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan 
penyusunan laporan audit. Sikap mental audit tersebut harus meliputi 
independence in fact dan independence in appearance. 
- Independence in fact merupakan independen dalam kenyataan akan 

ada apabila  pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap 
yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya sebagai 
suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan 
menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam 
mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian 
pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka. 

- Independence in appearance merupakan independen dalam 
penampilan adalah hasil interprestasi pihak lain mengenai 
independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila 
auditor termasuk memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan 
keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa 
auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen”. 
 

Dalam International Professional Practices Framework (IPFF) (2009:16) 

tentang independensi adalah : 

“Independence is the freedom from conditions that threaten the ability 
of the internal audit activity or the chief the audit executive to carry 
out internal audit responsibilities in an unbiased manner”. 

 
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa independensi adalah kebebasan 

dari kondisi apapun yang dapat mengancam kegiatan audit internal atau 

penanggung jawab fungsi audit internal untuk melaksanakan tugasnya dengan 

tidak berpihak. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan independensi berarti sikap mental 

yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada 

pihak lain, adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta 

dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 



merumuskan dan menyatakan pendapatnya dan sikap mental audit tersebut harus 

meliputi independence in fact dan independence in appearance.  

Independen dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. 

Independensi menyangkut dua aspek  :   

a. Status organisasi 

Status organisasi haruslah berperan, sehingga memungkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan 

tingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal 

harus bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang 

cukup untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan 

tindakan yang efektif atas temuan dan saran perbaikan. 

b. Objektifitas 

Pengertian objektivitas menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati 

(2009:52) adalah :  

“Harus bebas dari masalah benturan kepentingan (conflict of interest) dan 
tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) 
yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. 
Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur dan tegas, 
dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil, 
tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi 
tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi”. 

 
Adapun dalam International Professional Practices Framework (IPFF) 

(2009:51) menyatakan tentang objektifitas adalah:  

“Individual objectivity means the internal auditors perform engagements 
in such a manner that they have an honest belief in their work product and 
that no significant quality compromises are made. Internal auditors are 
not to be placed in situations that could impair their ability to make 
objective professional judgments”. 

 



Pengertian tersebut menyatakan bahwa objektivitas mengharuskan auditor 

internal untuk melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mereka 

sejujurnya meyakini hasil pekerjaanya dan tidak melakukan kompromi terhadap 

kualitas pekerjaan yang signifikan. Auditor internal tidak boleh di tempatkan pada 

situasi yang akan mengakibatkan mereka tidak mampu untuk membuat 

pertimbangan profesional yang objektif.  

 

2. Kompetensi Audit Internal 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan yang telah direncanakan, 

seorang auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik.  

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) menyatakan 

bahwa kompetensi adalah sebagai berikut : 

“Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan 
berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah 
bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang 
akan diambilnya”. 
 
Menurut International Professional Practices Framework (IPPF) 

(2009:61) menyatakan bahwa : 

“Engagements must be performed with proficiency and due professional 

care”.   

Maksud dari pernyataan diatas adalah penugasan harus dilaksanakan 

dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.  

1. Keahlian  

Dalam International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:63) 

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”. 
 
Maksud dari pernyataan tersebut adalah auditor internal harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi pengawasan intern secara 

kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

2. Kecermatan Profesional 

Dalam International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:20) 

menyatakan tentang  kecermatan profesional adalah : 

“Internal auditors must apply the care and skill  expected of a reasonably 
prudent and competent internal auditor. Due professsional care does not 
imply infallibility”. 
 
Maksud dari pernyataan tersebut adalah auditor internal harus menerapkan 

kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang 

auditor internal yang prudent dan kompeten. 

Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut yang dibahas dalam International 

Professional Practices Framework (IPPF) (2009:20) : 

 “Internal auditors must exercise due professional care by considering the 
: 

1. Extent of work needed to achieve the engagement’s objectives. 
2. Relative complexity, materiality, or significance of matters to which 

assurance procedures are applied. 
3. Adequacy and effectiveness of governance, risk management and 

control processes. 
4. Probability of significant errors, fraud, or non compliance and  
5. Cost  of assurance in relation to potential benefits”. 



 
Maksud dari pernyataan tersebut bahwa Auditor internal harus 

mempertimbangkan : 

1. Ruang lingkup penugasan. 

2. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan. 

3. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan 

proses governance. 

4. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan. 

5. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-

teknik analisis lainnya. 

 

3. Manajemen Bagian Audit Internal 

Pimpinan internal audit harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Dalam SPAI (2004:19), manajemen bagian audit harus menetapkan : 

1. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab  

Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, 

kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian audit internal. 

2. Perencanaan 

Pimpinan bagian audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

3. Kebijakan dan prosedur  

Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan 

dan prosedur-prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan 

sebagai pedoman oleh staf pemeriksa. 



4. Manajamen personil 

Pimpinan harus menetapkan program untuk menyeleksi dan 

mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal. 

5. Eksternal auditor 

Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-usaha atau 

kegiatan audit internal dengan audit eksternal. 

6. Pengendalian mutu  

Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan 

pengendalian mutu (jaminan kualitas) untuk mengevaluasi 

berbagai kegiatan bagian audit internal. 

 

4. Program Audit Internal  

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari audit internal, maka perlu 

dibuat program audit secara efektif, sistematis dan terarah. Program audit internal 

adalah tindakan atau langkah kerja yang terperinci yang akan dilaksanakan dalam 

audit berdasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang 

ada atas obyek yang diperiksa.  

Program kerja penugasan dalam International Professional Practices 

Framework (IPPF) (2009:33) yaitu : 

“Work programs must include the procedures for identifying, analyzing, 
evaluating and documenting information during the engagement. The 
work program must be approved prior to its implementation and 
adjustments approved promptly”. 
 
 



Maksud dari pernyataan tersebut adalah program kerja harus menetapkan 

prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan 

mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini harus 

memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan.  Perubahan atau penyesuaian atas 

program kerja harus segera mendapat persetujuan. 

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya program audit, antara lain : 

1. Memberikan bimbingan prosudural untuk melaksanakan pemeriksaan. 

2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi 

tahap sehingga tidakak ada yang terlewatkan. 

3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan 

prosedur yang digunakan.  

 

a. Keunggulan program audit Internal 

Keunggulan program audit internal antara lain :  

- Meratanya pembagian kerja diantara auditor. 

- Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 

- Program audit memilih tujuan yang penting saja. 

- Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun 

berikutnya. 

- Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 

- Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi 

telah dijalankan. 

- Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas. 



b. Kelemahan program audit Internal 

Kelemahan program audit internal antara lain :  

- Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja. 

- Sering menimbulkan hambatan untuk berfikiran kreatif dan membangun. 

- Kegiatan audit menjadi monoton.  

 

5. Pelaksanaan Audit Internal 

Empat langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan intern adalah : 

1. Perencanaan Audit (Planning The Audit) yang mencakup : 

- Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. 

- Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa. 

- Menentukan sumber penting dalam melaksanakan pemeriksaan. 

- Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkai. 

- Melakukan survei langsung. 

- Menilai program pemeriksaan. 

- Menentukan kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan 

dikomunikasikan. 

- Mendapatkan persetujuan untuk perencanaan pekerjaan 

pemeriksaan. 

2. Menguji dan Mengevaluasi Informasi (Examining and Evaluation 

Information) yang mencakup : 

- Seluruh informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan 

tujuan dikumpulkan. 



- Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan sample 

harus dipilih. 

- Proses pengumpulan, analisis dan interpretasi serta dokumentasi 

harus diawasi untuk memelihara objektivitas. 

- Kertas kerja dibuat oleh pemeriksaan intern. 

3. Melaporkan Hasil Pemeriksaan (Communicating Result) di mana : 

- Laporan tertulis setelah pekerjaan pemeriksaan selesai. 

- Laporan objektif dan jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. 

- Laporan menyatakan tujuan dan ruang lingkup dari hasil 

pemeriksaan. 

 

6. Komunikasi Hasil Penugasan Audit Internal 

 Dalam  International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:35) 

menyatakan bahwa : 

 “Internal auditors must communicated the engagement result”. 
 
Maksud dari definisi tersebut adalah Auditor internal harus 

mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.  

 

a. Kriteria Komunikasi 

International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:35) 

mendefinisikan bahwa :  

“Communication must iclude the engagement’s objectives and scope as 
well as applicable conclusions, recommendations and action plan. 



a. Final communication of engagement result must, where 
appropriate, contain internal auditor’s overall opinion and/or 
conclusions. 

b. Internal auditors are encouraged to acknowledge satisfactory 
performance in engagement communications. 

c. When releasing enggagement result to parties outside the 
organization, the communication  must include limitations on 
distribution and use of the result”. 

 
Maksud dari pernyataan tersebut adalah komunikasi harus mencakup 

sasaran dan lingkup penugasan, simpulan rekomendasi dan rencana rekomendasi. 

a. Komunikasi hasil akhir penugasan, bila memungkinkan memuat 

opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal. 

b. Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam 

komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan 

dari kegiatan yang direview. 

c. Bilamana hasil penugasan disampaikan pada pihak eksternal (luar 

organisasi), maka pihak yang berwenang harus menetapkan 

pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya. 

 

b. Kualitas Komunikasi 

International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:36) 

mendefinisikan bahwa :  

“Communications must be accurated, objective, clear, concise, 

constructive, complete and timely.   

Maksud dari pernyataan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan baik 

tertulis ataupun lisan harus akurat, obyektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap 

dan tepat waktu. 



c. Kesalahan dan kealpaan 

International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:36) 

mendefinisikan bahwa :  

“If a final communication contains a significant error or omission, the 
chief audit executive must communicate corrected information to all 
paerties who received the original communication”. 
 
Maksud dari pernyataan di atas adalah jika komunikasi final mengandung 

kesalahan dan kealpaan, penanggung jawab fungsi pengawasan intern harus 

mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang 

telah menerima komunikasi sebelumnya. 

 

d. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan Terhadap Standar  

International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:37) 
menyatakan bahwa : 

“Code of Etnics, or the Standars impacts a specific engagement, 
communication of the result must disclose the : 

a. Pinciple or rule of conduct of the Code of Ethic or Standard(s) with which 
full conformance was not achieved 

b. Reason(s)for nonconformance and 
c. Impact of nonconformance on the engagement and the communicated 

engagement results 
 

Maksud dari pernyataan tesebut adalah dalam hal ketidakpatuhan terhadap 

standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil 

penugasan harus mengungkapkan : 

a. Standar yang tidak dipatuhi. 

b. Alasan ketidakpatuhan. 

c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan. 

 



e. Penyampaian Hasil-Hasil Penugasan 

International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:37) 

menyatakan bahwa :  

“The chief audit executive must communicate result to the appropriate 

parties”. 

Pengertian dari pernyataan tersebut adalah penanggung jawab fungsi 

pengawasan intern harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang 

berhak. 

 

f. Pemantauan oleh Manajemen 

Setelah laporan hasil audit internal diberikan kepada audit, proses audit 

belum benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah tindak 

lanjut atas laporan hasil audit internal oleh manajemen.  

Dalam International Professional Practices Framework (IPPF) (2009:38) 

menyatakan bahwa : 

“The chief audit executive must establish a follow-up process to monitor 
and ensure that management actions have been effectively implemented or 
that senior management has accepted the risk of not taking action”. 

Maksud pernyataan di atas adalah penanggung jawab fungsi audit internal 

harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa 

manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung 

risiko karena tidak melakukan tindak lanjut. Pekerjaan auditor internal hannya 

mungkin efektif apabila pihak manajemen memanfatkan hasil-hasil pekerjaan 



tersebut serta memberikan tindak lanjut atas hasil pekerjaan auditor internal itu 

sesuai dengan hasil yang diharapkan.  

 

2.4 Pengertian Efektivitas 

Efektifitas dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan 

hasil operasi perusahaan.  

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2001:4) adalah : 

“Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 
ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome 
dengan output”. 
 
Efektivitas menurut Arens et all (2003:783) adalah : 

“Effectiveness refers to accomplisment of objektive, whereas efficiency 

refers to the resources used to achieve those objektives”.  

Maksud pengertian di atas adalah efektivitas  merupakaan perbandingan 

antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu 

yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.  

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas 

merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan 

sumber yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. 

Suatu unit dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin 

besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. 

 

 



2.5 Pengendalian Intern 

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai, tanpa adanya pengendalian intern, tujuan perusahaan 

tidak dapat dicapai secara efektif dan efesiensi. Semakin besar perusahaan, 

semakin penting pula arti dari pengendalian intern dalam perusahaan tersebut. 

 Pengendalian intern atau pengendalian manajemen menurut Committee of 

Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992 

adalah sebagai berikut : 

“Proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi, manajemen dan 
pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang masuk 
akal/memadai untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : 

a. Keandalan informasi atau dapat dipercayanya laporan keuangan. 
Manajemen bertanggung jawab menyediakan laporan keuangan 
untuk investor, kreditor dan pemakai lainnya baik secara hukum 
maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi 
tersebut disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum. 

b. Kataatan pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. 
Dalam akuntansi tidak semua hukum dan undang-undang 
berhubungan dengan akuntansi. Hukum dan peraturan yang tidak 
berhubungan dengan akuntansi yaitu perlindungan terhadap 
lingkungan. Sedangkan hukum dan peraturan yang berhubungan 
dengan akuntansi yaitu peraturan tentang perpajakan. 

c. Efisiensi dan efektivitas operasi 
Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk 
mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu serta 
mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan 
efisien”. 
 
 

2.5.1 Komponen Pengendalian Intern 

 Untuk menunjang pengendalian intern, maka itu diperlukan unsur-unsur 

kegiatan pengendalian, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dan 

dapat menunjang kegiatan pengendalian itu sendiri. 



  COSO mengenalkan bahwa ada lima komponen kebijakan dan prosedur 

yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan 

pengendalian akan dapat dicapai.  

“Lima komponen pengendalian tersebut adalah: 
a. Control Environment (Lingkungan pengendalian) 
b. Management Risk Assessment (Penilaian Risiko Manajemen) 
c. Accounting Information and Communication System (Sistem 

Komunikasi dan Informasi Akuntansi) 
d. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 
e. Monitoring (Pemantauan)”. 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai 

pengendalian intern perusahaan maka jelas bahwa pengendalian tersebut harus 

berjalan sebaik-baiknya demi tercapai tujuan perusahaan. Untuk menentukan 

sampai di mana pengendalian intern perusahaan dapat dipercaya telah memadai, 

maka manajemen memerlukan peran internal auditor untuk menilainya.  

 

2.5.2 Keterbatasan Pengendalian Intern  

Kelemahan dan keterbatasan pengendalian intern itu menurut Mulyadi 

(2005:181) adalah : 

“Kelemahan dan keterbatasan pengendalian intern antara lain adalah : 1) 
Kesalahan dalam pertimbangan : Seringkali manajemen dan personil lain 
dapat salah mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam 
melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi yang 
didapatkan oleh setiap manajemen atau personil, keterbatasan waktu dan 
tekanan lain, 2) Gangguan : Dalam pengendalian intern yang telah 
ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memberi perintah 
atau membuat kesalahan, tidak adanya perhatian dan kelelahan. Perubahan 
yang bersifat sementara atau parmanen dalam personil atau dalam sistem 
dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan, 3) Kolusi : tindakan 
beberapa individu untuk kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya 
pengendalian intern dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak 
terdeteksinya kecurangan atau pengendalian intern yang dirancang, 4) 
Pengabaian oleh manajemen : Manajer dapat mengabaikan kebijakan dan 
prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti 



keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlabihan, 
5) Biaya lawan manfaat : Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan 
pengendalian intern yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan 
dari pengendalian intern tersebut”. 

 

2.6 Gaji  

Gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pegawai atas imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. 

Gaji merupakan hal yang penting bagi karyawan, sebab menyangkut kepentingan 

secara langsung terhadap perusahaan yang akan mempengaruhi motivasi dalam 

bekerja. 

Bagi perusahaan, gaji merupakan bagian yang vital dalam unsur biaya 

produksi yang mempunyai jumlah material sehingga perlu ditekankan agar tujuan 

efesiansi tercapai. Jika gaji diatur dengan baik, maka pegawai akan mendapatkan 

kepuasan sehingga memacu motivasi kerja yang akan membantu dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Ada banyak pemahaman yang dikemukakan tentang gaji dan upah.  

Menurut Mulyadi (2002:285) pengertian gaji adalah sebagai berikut : 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. 
Umumnya gaji diberikan secara tetap perbulan”. 

 
Adapun menurut Winarni. F dan Sugiarti (2008) : 

 “Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-
pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha dan pegawai-pegawai 
kantor serta para manajer lainnya dan biasanya gaji dibayarkan bulanan”. 
 

 

 



2.6.1 Metode dan Sistem Penggajian 

 Masalah kompensasi dalam bentuk gaji bukanlah masalah yang sederhana, 

sehingga setiap perusahaan harus mempunyai pedoman tersendiri dalam 

menetapkan kompensasi yang dianggap tepat bagai karyawan dalam bentuk 

metode suatu sistem penggajian. Adanya sistem penggajian menurut Rivai 

(2003:383) adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Skala Tunggal 

Dalam sistem ini gaji yang sama diberikan kepada pegawai yang 

berpangkat sama, dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan 

yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

2. Sistem Skala Ganda 

Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya 

gaji bukan hanya didasarkan pada tingkat, tetapi juga pada sifat pekerjaan 

yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab 

yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. 

3. Sistem Skala Gabungan 

Sistem skala gabungan merupakan gabungan antara sistem skala tunggal 

dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, sistem skala ganda 

dan sistem skala tunggal hanya mungkin dilaksanakan dengan memuaskan 

apabila analisis jabatan klasifikasi dan evaluasi jabatan atau pekerjaan 

yang lengkap  



Berdasarkan metode dan sistem penggajian di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam pemberian gaji yang didasarkan atas jabatan, karyawan yang 

memiliki jabatan yang lebih tinggi menerima gaji yang lebih besar daripada 

karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah. 

 

2.6.2 Fungsi Yang Terkait Dalam Gaji dan Upah 

Dalam sistem akuntansi gaji dan upah perusahaan terdapat beberapa fungsi 

yang terkait dalam pencatatan dan pemberian gaji dan upah karyawan. Fungsi 

tersebut saling bekerja sama dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

untuk tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2001:383) bagian yang terlibat dalam 

sistem akuntansi gaji dan upah adalah sebagai berikut:  

“1) Fungsi Kepegawaian : Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari 
karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan 
karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, 
kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian 
karyawan, 2) Fungsi Pencatat Waktu : Fungsi ini bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 
Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan 
waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau 
oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah, 3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji 
dan Upah : Fungsi ini bertanggung jawab membuat daftar gaji dan upah 
yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan 
yang menjadi beban setiap karyawan setiap jangka waktu pembayaran gaji 
dan upah, 4) Fungsi Akuntansi : Dalam sistem penggajian dan 
pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat 
kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan 
upah karyawan (misalnya : utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, 
utang dana), 5) Fungsi Keuangan : Fungsi ini bertanggung jawab untuk 
mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek 
tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 
amplop gaji dan upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan 
kepada karyawan yang berhak”. 
 

 



2.6.3  Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Akuntansi Gaji dan 

Upah 

Suatu sistem yang baik untuk suatu perusahaan belum tentu baik untuk 

perusahaan lain, meskipun perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang sejenis 

usahanya. Supaya sistem ini dapat berjalan harus meliputi prosedur-prosedur yang 

dapat menemukan atau memberi isyarat tentang terjadinya keganjilan-keganjilan 

dalam sistem pertanggung jawaban atas transaksi atau kekayaan perusahaan yang 

dikuasakan kepadanya. 

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

departemen. Prosedur ini dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.Menurut Lamidjan dan Azhar 

Susanto (2000:258) menyatakan bahwa prosedur penggajian adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem dan Prosedur Penempatan Tenaga Kerja 
Sistem dan prosedur penempatan tenaga kerja (pekerja tetap dan pekerja 
lepas) merupakan kegiatan bagian personia. Prosedur ini melibatkan 
berbagai personalia dan bagian lain yang membutuhkan karyawan baru. 
Fungsi organisasi yang terkait dengan prosedur personalia adalah mencari 
karyawan baru. 

2. Sistem dan Prosedur Pencatatan Waktu 
Dalam prosedur pencatatan waktu, pekerjaan mencatat waktu pada 
dasarnya dapat  waktu kerja. Adapun formulir yang digunakan dalam 
prosedur pencatatan waktu adalah : 
 1) Catatan waktu hadir (Clock Card), yaitu kartu yang dibuat untuk 
masing-masing karyawan, yang menunjukkan jam datang dan jam pulang. 
Kartu ini dimasukkan dalam attendance time recorder pada waktu 
kayawan datang maupun pulang, sehingga tercatat jam datang dan jam 
pulang. Daftar hadir yang ditandatangani karyawan setiap hari untuk setiap 
bagian dalam perusahaan disediakan kartu lembar daftar hadir atau 
mungkin lebih dari satu lembar. Karyawan diminta untuk menandatangani 
daftar itu setiap hari, 2) Catatan waktu kerja, catatan waktu kerja dapat 



dikumpulkan oleh petugasnya dari buku catatan mandor dan daftar hadir, 
job card atau job tiket, 3) Kombinasi catatan waktu hadir dan waktu kerja, 
catatan waktu hadir dan waktu kerja dapat dibuat dalam bentuk satu 
lembar untuk tiap karyawan setiap hari. Lembar tersebut menunjukkan 
waktu yang digunakan karyawan untuk mengerjakan job pada hari itu dan 
juga disediakan kolom untuk mencatat jam datang dan jam pulang. 

3. Sistem dan Prosedur Pengupahan 
Prosedur ini menggunakan formulir dan laporan sebagai berikut : 
1) Daftar gaji dan chek register, daftar gaji merupakan daftar yang 
menunjukkan perhitungan gaji dan upah masing-masing karyawan selama 
periode tertentu. Daftar gaji ini merupakan buku jurnal gaji. Dalam daftar 
gaji, setiap baris digunakan untuk satu karyawan, menunjukkan nama, 
nomor, kartu hadir jam kerja biasa dan lembur, tarif upah/gaji, jumlah gaji 
biasa dan lembur, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan dan jumlah 
gaji bersih, 2) Cek gaji atau amplop gaji, cek gaji dibuat apabila 
pembayaran gaji menggunakan cek, tetapi bila gaji dibayar dengan uang 
tunai maka digunakan amplop gaji. Baik cek gaji maupun amplop gaji 
harus menunjukkan nama karyawan dan jumlah gaji bersihnya, 3) Paystub 
atau employee’s earning statement (laporan gaji karyawan), merupakan 
formulir yang berisi data gaji kotor dan potongan-potongan, serta gaji 
bersih. Laporan ini diserahkan pada karyawan bersama gajji dan upahnya, 
4) Empoyee’s record (Catatan gaji karyawan), merupakan catatan yang 
menunjukkan kumpulan gaji dan upah karyawan selama periode tertentu. 
Catatan ini dibuat terinci seperti daftar gaji dan upah untuk setiap 
karyawan. 
 
Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan 

upah menurut Mulyadi (2001: 382) adalah sebagai berikut: 

“1) Jurnal Umum : dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum   
digunakan untuk mencetak distribusi biaya tenaga kerja ke dalam 
setiap departemen di dalam perusahaan, 2) Kartu Harga Pokok 
Produksi : digunakan untuk mencatat gaji dan upah tenaga kerja 
langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu, 3) Kartu Biaya : 
digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya 
tenaga kerja memproduksi setiap departemen dalam perusahaan, 4) 
Kartu Penghasilan Karyawan : digunakan untuk mencatat pengasilan 
dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi 
dalam kartu ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang 
menjadi beban setiap karyawan”. 
 
 
 
 
 



2.7 Unsur Pengendalian Intern Gaji 

Suatu sistem akuntansi yang baik belum tentu akan berhasil mencapai 

tujuan perusahaan apabila manajemen tidak dapat mengendalikannya. Untuk itu 

dalam menjalankan sistem akuntansi gaji dan upah diperlukan pengendalian 

intern.  

Pengendalian intern merupakan kunci terlaksananya sistem akuntansi gaji 

dan upah. Mulyadi (2001:164) menyatakan bahwa unsur pokok sistem 

pengendalian intern adalah : 

“1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas, 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 
memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 
pendapatan dan biaya, 3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi setiap unit organisasi, 4) Karyawan yang mutunya sesuai 
dengan tanggung jawabnya. 

 
Dalam sistem akuntansi gaji dan upah untuk pengendalian intern perlu 

memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Adapun fungsi yang harus 

dipisahkan adalah : 

1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi 

pembayaran gaji dan upah. 

2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. 

Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan menurut Mulyadi (2001:386) : 

“1) Setiap oramg yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah 
harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan 
perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, 2) Setiap perubahan 
gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif dan 
upah, tambahan keluarga harus didaftarkan pada surat keputusan Direktur 
Keuangan, 3) Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari 
pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan 



upah yang diotorisasikan fungsi kepegawaian, 4) Kartu jam hadir 
diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan, 5) 
Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang 
bersangkutan”. 

 
Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Adapun praktek sehat yang dilakukan dalam sistem akuntansi gaji dan 

upah adalah: 

1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu 

yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja 

langsung. 

2. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi 

oleh fungsi pencatat waktu. 

3. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian 

perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan 

pembayaran. 

4. Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan 

penghasilan karyawan. 

5. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji 

dan upah. 

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur di atas 

dapat menciptakan dan mendorong praktek yang sehat jika perusahaan memiliki 

karyawan yang kompeten dan jujur. Karyawan yang jujur dan ahli dalam 

bidangnya akan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. 

 

 



2.8 Flowchart Penggajian 

1. Karyawan 

Karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi 1, lembar pertama 

dikirim ke PSDM/HCD, lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi 

yang diserahkan ke PSDM/HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah 

divalidasi oleh Pimpinan di serahkan bersama dengan uang/gaji oleh 

PSDM/HCD. 

2. PSDM/HCD 

Setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM/HCD merekap 

presensi, rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM/HCD 

merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta 

dengan uang. 

3. Bagian Keuangan 

Rekap presensi yang diterima dari PSDM/HCD, oleh Bagian keuangan 

dibuat slip gaji yang dirangkap 3, lembar pertama sebagai dasar bagian 

keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan 

lembar ketiga diserahkan ke Manajer. 

4. Pimpinan 

Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga 

menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap, lembar pertama 

sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM/HCD yang nantinya akan 

diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari 

bagian keuangan. 



Gambar 2.2 
Contoh Flowchart Penggajian (1) 

Gambar 2.3 
Contoh Flowchart Penggajian (2)  

  



Keterangan Flow Chart : 

1. Data kehadiran seluruh  karyawan yang sudah berupa rekapan per hari, 

 pada tanggal cut off sudah diperiksa ulang tentang kebenarannya dan siap 

dijadikan data penggajian. 

2. Departemen HRD (bagian Pay Roll) menerima data kehadiran yang sudah 

valid untuk diproses penggajiannya orang per orang. 

3. Departemen HRD (bagian Pajak Pph 21) menghitung atau mengoreksi 

pajak gaji baik yang gajinya ada kenaikan, atau yang ada perubahan status 

keluarga (tambah anak atau dari bujang menjadi kawin dan lain-lain). 

4. Departemen HRD (bagian Pay Roll) setelah menerima rekapan revisi 

perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, membuat Slip gaji dan daftar 

Gaji seluruh Karyawan untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangan 

Manajer HRD. 

5. Departemen Keuangan menerima Daftar Gaji dan Slip Gaji seluruh 

Karyawan dari Dept HRD untuk dikoreksi secara menyeluruh baik 

perhitungan gaji take home pay-nya masing-masing Karyawan maupun 

perhitungan pajak gajinya. 

6. Apabila Departemen Keuangan menemukan ada kesalahan hitung atau 

salah ketik, harus segera mengembalikannya ke Dept HRD atau cancel. 

7. Apabila Dept. Keuangan hasil evaluasinya tidak menemukan kesalahan 

pada Daftar Gaji/Slip Gaji tersebut, maka wajib menanda-tanganinya dan 

membuat cek tunai/bilyet giro sebesar jumlah  gaji seluruh karyawan lalu 

menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan. 



8. Pimpinan Perusahaan menerima dan menanda tangani daftar gaji seluruh 

karyawan dan cek tunai/bilyet giro untuk tranfer gaji karyawan via bank 

yang ditunjuk. 

9. Bank yang ditunjuk menerima daftar gaji dan cek/bilyet  transfer ke 

rekening pribadi masing-masing karyawan pada tanggal yang telah 

ditentukan. 

10. Karyawan pada tanggal penggajian yang telah ditentukan, mengambil 

gajinya melalui kartu ATM  Bank yang ditunjuk, dengan rentang waktu 

selama 24 jam per hari. 

11. Selesai 

 

Khusus untuk Slip Gaji, banyak karyawan yang tidak mengambilnya. 

karena merasa gajinya sudah benar atau malas untuk mengambilnya. Tapi karena 

didalam slip gaji tersebut juga ada perhitungan pajak Pph 21, maka Dept. HRD 

harus tetap untuk membuatnya sebagai dokumen pajak atau persiapan untuk dasar 

menjelaskan komplain karyawan  atas jumlah gajinya atau pajaknya. Atau juga 

untuk persiapan apabila sewaktu-waktu diminta oleh karyawan yang bersangkutan 

untuk (lampiran) pengajuan kredit ke Bank. 

 

 

 

 

 



   2.8.1 Flowchart Lembur 

1. Manajer 

- Manajer menyiapkan form lembur yang diberikan ke customer. 

- Manajer menerima slip gaji lembur 2 rangkap dari bagian keuangan yang 

divalidasi sehingga menjadi slip gaji lembur yang telah divalidasi yang 

dikembalikan ke bagian keuangan sebanyak 2 rangkap. 

- Manajer menerima laporan penggajian lembur karyawan yang divalidasi 

lalu dijadikan arsip. 

2. Bagian Keuangan 

- Rekap lembur yang diterima dari PSDM/HCD diproses menjadi slip gaji 

lembur 3 rangkap. Slip 1 dan 2 diberikan ke Manajer, sedangkan lembar 

ketiga sebagai arsip. 

- Slip gaji lembur yang telah divalidasi, lembar pertama sebagai dasar 

pembuatan laporan penggajian lembur karyawan, sedagkan lembar kedua 

diberikan ke karyawan beserta dengan uang. 

3. PSDM/HCD 

- Menerima form lembur karyawan yang telah diisi oleh karyawan, lalu 

merekapnya sehingga menghasilkan rekap lembur rangkap 2, lembar 

pertama untuk bagian keuangan, lembar kedua sebagai arsip. 

4. Karyawan 

- Karyawan menerima form data lembur dari Manajer, lalu diisi dan lembar 

pertama diberikan ke PSDM/HCD sedangkan lembar kedua sebagai arsip.  

- Setelah diproses, karyawan menerima slip gaji lembur yang telah 

divalidasi beserta uang dari bagian keuangan.  

 

 
 
 
 
 



Tabel 2.4 
Contoh Flowchart Lembur 

 

 
 

 



2.9 Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Penggajian 

Pengendalian intern yang ada di perusahaan, bukan hanya mengevaluasi 

sistem gaji dan upah pada perusahaan, tetapi juga seluruh bagian atau fungsi yang 

ada. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh bagian internal audit terhadap sistem 

pengendalian intern gaji dan upah adalah sebagai berikut : 

a. Penilaian atas struktur pengendalian intern atas gaji dan upah. 

b. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. 

c. Pemeriksaan terhadap pengamanan harta perusahaan. 

d. Mengadakan analisis terhadap laporan keuangan, termasuk di dalamnya 

verifikasi kelengkapan dana kewajiban data post-post neraca dan laba gaji. 

Audit internal merupakan fungsi untuk membantu direksi dalam 

mengadakan penilaian dalam system pengendalian manajemen dan mengevaluasi 

kegiatan perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dari temuan 

ketidakwajaran yang ada. Pengawasan internal pada perusahaan harus memiliki 

keahlian mengenai prosedur serta teknik pemeriksaan dan juga memahami 

permasalahan yang dihadapi oleh objek yang diaudit. Oleh karena itu, perusahaan 

harus memiliki tenaga auditor yang qualified, kompeten, serta memiliki latar 

belakang dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. 

Pemeriksaan gaji dan upah pada suatu perusahaan meliputi kepegawaian 

dan penempatan karyawan. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan dapat 

diberikan rekomendasi guna meningkatkan pengendalian intern atas gaji dan upah 

yang memadai, juga dapat mengevaluasi sistem pengendalian intern gaji dan upah 



yang ada sehingga meminimalkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yang 

merugikan perusahaan.  

Program pemeriksaan membantu para auditor internal dan mengarahkan 

apa yang harus dilakukan. Agar internal audit gaji dan upah dapat berjalan dengan 

baik maka internal auditor menyusun program pemeriksaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


