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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Audit Internal 

2.1.1. Definisi Audit Internal 

Definisi audit internal merupakan turunan dari definisi auditing. Definisi 

audit internal terus berkembang dan beraneka ragam. Dalam rangka memperoleh 

definisi audit internal yang tepat dan jelas, penulis mengemukakan definisi audit 

internal menurut ahli sebagai berikut: 

Menurut The IIA’s Board of Director , 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organizaion’s operations. It 

helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance processes.” (Reding, 2013). 

 

Internal audit merupakan satu-satunya unit kerja yang paling tepat melakoni 

pengawasan yang independen diantara strategic level dan execution level (Kumaat, 

2011). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah 

proses penilaian, proses evaluasi suatu organisasi yang dilakukan oleh bagian yang 

independen dan individu yang objektif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi operasional demi tercapainya tujuan organisasi. 
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2.1.2. Tujuan Audit Internal 

Tujuan audit internal diantarnya membantu organisasi mencapai tujuannya, 

mengevaluasi dan mengembangkan efektivitas  dari manajemen risiko, 

pengendalian dan proses tata kelola, menjamin dan memberikan konsultasi untuk 

memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi secara independen dan objektif 

(Reding, 2013). Tujuan audit internal dapat didefisiniskan sebagai berikut: 

1. Operasi yang efektif dan efisiensi proses bisnis. 

2. Sistem informasi yang reliabel dan kualitas pengambilan keputusan didukung 

oleh informasi yang reliabel tersebut. 

3. Menjaga aset dari kerugian, termasuk kerugian yang disebabkan oleh 

manajemen dan kecurangan karyawan. 

4. Memenuhi kebijakan perusahaan, kontrak, hukum dan regulasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, audit internal bertujuan untuk membantu 

organisasi mencapai tujuan melalui proses evaluasi, riviu kegiatan operasional dan 

memberikan saran perbaikan sehingga tercipta proses tata kelola, manajemen risiko 

dan pengendalian yang memadai. 

 

2.1.3. Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal adalah membantu suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan bisnisnya. Internal auditor memberikan wawasan melalui prosedur yang 

luas, melalui tes yang cukup atas efektivitas operasi, tata kelola organisasi, 

manajemen risiko dan proses pengendalian. Internal auditor juga memberikan 

wawasan melalui beberapa aktivitas konsultasi diantaranya jasa konsultasi yang 
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memberikan arahan atas tata kelola yang efektif, manajemen risiko dan 

pengendalian, jasa fasilitatif yang mendorong tata kelola yang baik dan pelatihan 

atas konsep tata kelola yang baru muncul. 

Secara garis besar fungsi audit internal diantaranya membantu perusahaan 

dalam penerapan good corporate governance, melakukan analisis terhadap 

pengendalian internal, mengevaluasi risiko dan memberikan rekomendasi atas 

temuan selama proses audit. 

 

2.1.4. Standar Professional Audit Internal 

Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang diterbitkan oleh 

The Institute of Internal Auditors efektif Januari 2017 terdiri dari standar atribut dan 

standar kinerja. Standar atribut terdiri dari tujuan, kewenangan, tanggungjawab, 

independensi dan objektivitas. Sedangkan, strandar kinerja terdiri dari sifat dasar 

pekerjaan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil 

penugasan, pemantauan perkembangan dan komunikasi penerimaan risiko. 

Internal audit seharusnya mengembangkan manajemen risiko yang 

antisipatif, mengembangkan pengendalian internal yang responsif dan 

mengintegrasikan unit-unit kerja bisnis yang kohesif (Kumaat, 2011). Dikutip dari 

The Institute Of Internal Auditor Global Issue 3 2016, audit internal tidak dapat 

melakukan penilaian atas budaya tanpa pemahaman yang mendalam mengenai 

nilai-nilai organisasi dan perilaku yang dilaksanakan melalui apresiasi bagaimana 

perilaku ini memberikan pengaruh dalam penetapan prioritas organisasi dalam 

hubungannya dengan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian.  
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2.2. Budaya Organisasi 

2.2.1. Definisi Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi dan cara-cara 

bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan memengaruhi cara 

mereka bertindak serta membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya 

(Robbins & Coulter, 2016). Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang 

diselenggarakan oleh anggota yang membedakan satu organisasi dengan organisasi 

lain (Robbins, 2015). 

Budaya organisasi merupakan serangkaian norma terdiri dari keyakinan, 

sikap, nilai-nilai inti dan pola perilaku, dibagikan oleh orang dalam suatu organisasi 

(Victor S.L. Tan dalam Wibowo, 2018). Budaya organisasi adalah filosofi dasar 

organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai bersama yang menjadi 

karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi 

(Wibowo, 2018). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa budaya organisasi 

merupakan nilai-nilai organisasi yang harus dianut oleh seluruh elemen organisasi 

demi mencapai tujuan bersama. 

 

2.2.2. Dimensi Budaya Organisasi 

Berikut adalah 7 karakteristik/dimensi yang menjadi esensi budaya organisasi 

Robbins & Coulter (Robbins & Coulter, 2016: 
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1. Orientasi Hasil 

Seberapa besar organisasi menekankan pada pencapaian sasaran (hasil), 

ketimbang pada cara mencapai sasaran (proses). 

2. Orientasi Manusia 

Seberapa jauh organisasi bersedia mempertimbangkan faktor manusia 

(karyawan) di dalam pengambilan keputusan manajemen. 

3. Orientasi Tim 

Seberapa besar organisasi menekankan pada kerja kelompok (tim), 

ketimbang kerja individu dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

4. Agresivitas 

Seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk saling 

bersaing, ketimbang saling bekerjasama. 

5. Stabilitas 

Seberapa besar organisasi menekankan pada pemeliharaan status quo 

di dalam pengambilan berbagai keputusan dan tindakan. 

6. Inovasi dan Pengambilan Risiko 

Seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk 

bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. 

7. Perhatian Pada Detail 

Seberapa dalam ketelitian, analisis dan perhatian pada detail yang 

dituntut oleh organisasi dari para karyawannya. 
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Berdasarkan penjelasan mengenai dimensi budaya organisasi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik/dimensi budaya organisasi diantaranya orientasi 

hasil, orientasi manusia, orientasi tim, agresivitas, stabilitas, inovasi dan 

pengambilan risiko serta perhatian pada detail. 

 

2.2.3. Tipe Budaya Organisasi 

Budaya organisasi dapat dibedakan menjadi empat budaya spesifik yang 

dirasakan penting bagi organisasi (Jason et. al. 2015), diantaranya: 

1. Customer Service Cultures 

Customer service cultures adalah tipe budaya organisasi yang berfokus 

pada kualitas pelayanan yang ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku 

pekerja terhadap pelanggan. Perubahan sikap dan perilaku tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan lebih 

tinggi. 

2. Safety Cultures 

Safety cultures adalah tipe budaya organisasi dimana safe behavior di 

pekerjaan dipandang sebagai yang diharapkan dan dihargai. Safety culture 

ditandai dengan penurunan kecelakaan kerja, lebih sedikit cedera, 

meningkatkan kinerja keamanan. 

3. Diversity Cultures 

Diversity cultures adalah tipe budaya yang mengesampingkan 

diskriminasi dan menerima perbedaan seperti warna kulit, gender atau 

tindakan simbolik lain. 
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4. Creativity Cultures 

Creativity cultures adalah tipe budaya dengan ciri gagasan baru dan 

inovasi melalui kebebasan atas kontrol. 

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan tipe, budaya organisasi dapat 

dibedakan menjadi customer service cultures, safety cultures, diversity cultures dan 

creativity cultures. 

 

2.2.4. Fungsi Budaya Organisasi 

Budaya organisasi memiliki fungsi bagi organisasi, menurut Robbins fungsi 

budaya organisasi adalah berikut (Robbins, 2015): 

1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan 

yang lain. 

2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas 

daripada kepentingan diri individual seseorang. 

4. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi 

itu dengan meberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh 

karyawan. 

5. Budaya sebagai mekanisme pembuatan makna dan kendali yang memandu 

dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut, budaya organisasi memiliki fungsi sebagai 

identitas organisasi, sebagai bentuk komitmen yang mempersatukan seluruh elemen 

organisasi dengan nilai-nilai perusahaan. 
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2.2.5. Budaya Organisasi Yang Kuat 

Sangat mungkin untuk membedakan antara budaya organisasi yang kuat 

dengan budaya organisasi yang lemah, di dalam budaya organisasi yang kuat, nilai 

inti organisasi secara intens dilaksanakan dan secara luas disebarkan. Semakin 

banyak anggota organisasi menerima nilai inti tersebut semakin besar komitmen 

mereka. Budaya organisasi yang kuat seharusnya mengurangi turn over karyawan 

karena hal tersebut merepresentasikan kesepakatan yang tinggi tentang apa yang 

diwakili oleh organisasi (Robbins, 2015). 

Penelitian John P. Kotter dan James L. Heskett (Wibowo, 2018) memberikan 

indikasi kekuatan budaya organisasi sebagai berikut: 

1. Budaya organisasi mempunyai dampak signifikan pada kinerja ekonomi 

perusahaan jangka panjang. 

2. Budaya organisasi bahkan mungkin faktor yang lebih penting dalam 

menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan pada dekade ke depan. 

3. Budaya organisasi menunjukkan kinerja finansial jangka panjang kuat, 

berkembang dengan mudah, penuh dengan orang yang layak dan cerdas. 

4. Dapat dibuat untuk meningkatkan kinerja. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

yang kuat mempunyai dampak terhadap kinerja organisasi jangka panjang. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Audit internal berpengaruh terhadap pengembangan budaya organisasi, 

sesuai dengan fungsi audit internal memberikan informasi yang dibutuhkan secara 

efektif untuk para pemangku kepentingan dalam organisasi meliputi tata kelola, 

manajemen risiko dan pengendalian. Budaya organisasi adalah paham yang harus 

dianut oleh setiap elemen organisasi, sampai dengan elemen terendah untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Audit internal berperan untuk mengawasi pelaksanaan budaya organisasi 

dengan membandingkan nilai-nilai budaya yang sudah ditetapkan. Internal audit 

dapat mempercepat terwujudnya budaya tersebut melalui sosialisasi atas prinsip 

administrasi dan tata kelola yang baik sesuai dengan tatanan nilai budaya 

perusahaan. 

Audit Internal Budaya Organisasi

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pemeriksaan secara internal atau audit internal adalah proses penilaian secara 

independen dalam perusahaan melalui evaluasi atas efektivitas pengendalian 

internal dan efisiensi operasional perusahaan. Evaluasi diperlukan oleh manajemen 

untuk mengetahui sejauh mana operasi perusahaan berlangsung, apakah sudah 

sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya.  

Operasional perusahaan tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manusia  

yang melaksanakan aktivitas operasi. Kinerja perusahaan bergantung  pada 
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bagaimana individu-individu tersebut melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya 

mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi merupakan identitas yang harus 

dianut oleh setiap individu dalam organisasi. Budaya organisasi yang diterapkan 

dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Organisasi

Budaya Organisasi

Orientasi Tim Agresivitas Stabilitas
Orientasi 

Manusia
Orientasi Hasil

Inovasi Dan 

Pengambilan 

Risiko

Tata Kelola

Manajemen Risiko

Pengendalian

Audit Internal

Perhatian Pada 

Detail

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran 
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Kontribusi audit internal sangat penting mengingat semakin besar suatu 

perusahaan, semakin berkembang, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, 

termasuk masalah-masalah tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian 

internal. Berdasarkan Standar Profesional Audit Internal, kegiatan pemeriksaan 

harus meliputi perencanaan, pengujian, evaluasi informasi dan pemberitahuan hasil 

pemeriksaan untuk tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh manajemen. 

Berdasarkan The IIA’s Code Of Ethics terdapat dua standar praktik audit internal 

yaitu standar atribut dan standar kinerja. Standar atribut meliputi tujuan, 

kewenangan, tanggungjawab, independensi dan objektivitas. Sedangkan, standar 

kinerja meliputi sifat dasar pekerjaan, perencanaan penugasan, pelaksanaan 

penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan perkembangan dan 

komunikasi penerimaan risiko (Sawyer,2012). 
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2.4. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah ikhtisar penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian ini: 

Tabel 2.1  

Ikhtisar Penelitian Terdahulu 

 

 

 

No. Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian

1 Anton Budi Santoso, 2011

Analisis Budaya Perusahaan PT. Bank X 

(Studi Kasus di PT. Bank X Kantor 

Pusat Bandung)

Budaya perusahaan yang berkembang terbentuk melalui 

proses penggalian asumsi, nilai-nilai yang ada dengan 

memperhatikan unsur visi, misi tujuan dan strategi 

perusahaan.

2
Esra Aktas, Isik Cicek, Mithat Kayak 

(2011)

The Effect of Organizational Culture on 

Organizational Efficiency : The 

Moderating Role of Organizational 

Environment and CEO Values

Dampak dari tipe budaya organisasi berpengaruh terhadap 

dimensi efisiensi organisasi.

3 Wulan Nurlitasari, 2013

Pengaruh Lingkungan Strategi, Budaya 

Organisasi dan Perencanaan Strategi 

Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah 

(Studi Kasus Pada PDAM Tirtawening 

Kota Bandung)

Lingkungan strategi, budaya organisasi dan perencanaan 

strategi berpengaruh terhadap kinerja PDAM Tirtawening 

Kota Bandung.

4 Siti Ariyanti Rohmah, 2014

Pengaruh Audit Internal dan Budaya 

Organisasi Terhadap Perwujudan Good 

Corporate Governance (Studi Empiris 

Pada Dua BUMN di Kota Bandung)

Audit internal dan budaya organisasi berpengaruh terhadap 

perwujudan good corporate governance.

5 Riri Zelmiyanti & Lili Anita, 2015

Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran 

Auditor Internal Terhadap Pencegahan 

Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Internal Sebagai Variabel 

Intervening

Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan.

6
Julia C. Naranjo, Daniel Jimenez & 

Raquel Sanz-Valle (2015)

Studying The Links Between 

Organizational Culture, Innovation and 

Performance in Spanish Companies

Budaya organisasi berpengaruh terhadap inovasi organisasi.

7 Allin Melinda, 2016

Pengaruh Rekrutmen dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

di Graha Merah Putih PT. Telkom 

Indonesia Bandung

Rekrutmen dan budaya organisasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Graha Merah Putih 

PT. Telkom Indonesia Bandung.

8 Rini Susiani, Acep Edison, 2017
Pengaruh Kualitas Audit Terhadap 

Efektivitas Pengendalian Internal

Kualitas audit yang diproksi dengan variabel independensi, 

keahlian profesional, lingkup kerja pemeriksaan dan 

pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan secara signifikan 

berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.
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2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu 

yang sudah diuraikan, maka hipotesis dapat ditarik sebagai berikut :  

H0 : Audit internal tidak berperan terhadap budaya organisasi. 

H1 : Audit internal berperan terhadap budaya organisasi. 

 

  

 


