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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Audit Internal 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

 Pengertian Audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit 

Internal (2004:9) adalah sebagai berikut : 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi perusahaan” 

Pengertian Internal Audit atau pemeriksaan intern yang dikemukakan  oleh 

Tunggal (2005:3) adalah : 

“ Internal Audit adalah Pekerjaan penilaian yang bebas (independent) di 

dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan pimpinan”.  

Menurut Tugiman (2006:11) pengertian audit internal adalah: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal 

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif.” 

 

  Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Sawyer, et al. (2009: 8) 

mendefinisikan audit internal sebagai berikut : 

“suatu fungsi pengendalian independen yang assurance dalam organisasi 

untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberi 

jasa kepada organisasi. Internal audit melakukan aktivitas pemberian 

keyakinan serta konsultasi independen dan objektif, yang dirancang untuk 

menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi.konsultasi 

independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan 

memperbaiki operasi organisasi.” 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu 

aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang 

dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai 
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tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematik 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen risiko, 

pengendalian dan proses pengeturan dan pengelolaan organisasi. 

 

2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Secara umum tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua 

anggota organiasasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara 

efektif, dengan memberikan analisa, saran, rekomendasi, dan komentar-komentar 

mengenai kegiatan yang dilaksanakan. 

 Sedangkan tujuan audit internal menurut Tugiman (2006:99) adalah 

sebagai berikut: 

“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Selain itu tujuan dari pemeriksaan internal 

mencakup pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang 

wajar.” 

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-

kegiatan berikut: 

1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian internal dan 

pengendalian operasioanal memadai atau tidak serta mengembangkan 

pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 

2. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk kecurangan, 

pencurian, dan penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5. Menilai suatu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan manajemen. 

6. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

efisiensi dan efektivitas. 
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Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian 

internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 

pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 

tanggung jawab yang diberikan. Audit internal harus mengimplementasikan hal-

hal berikut: 

a. Mereviu keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan 

operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan hal tersebut. 

b. Mereviu berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur 

hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan 

organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai 

kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 

c. Mereviu berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan 

bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 

d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber. 

e. Mereviu berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya 

akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan 

apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

yang direncanakan. 

 

2.1.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Menurut Tugiman dalam Standar Profesi Audit Internal (2006:16) 

menjelaskan bahwa : 

“Standar Profesi Audit Internal merupakan pedoman bagi auditor internal 

dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Syarat-syarat yang 

dijalankan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai internal 

auditor yang baik adalah: 

a. Independensi dan Objektivitas 

Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal objektif 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional 

Menyatakan penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

keahlian dan kecermatan profesional. Fungsi audit internal secara 
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kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawab. 

c. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal 

Menyatakan penaggung jawab fungsi audit internal harus 

mengembangkan dan memelihara program jaminan dan 

peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi 

audit internal secara terus-menerus memonitor efektivitasnya. 

d. Pengelolaan Fungsi Audit Internal 

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. 

e. Lingkup Penugasan 

Menyatakan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan 

resiko, pengendalian, dan governance dengan menggunakan 

pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.” 

 

 

2.1.4 Kualifikasi Audit Internal 

2.1.4.1 Independensi Audit Internal 

 Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan efektif, diperlukan adanya suatu 

sikap mental yang independent atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2002:26) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan independensi adalah sebagai berikut ; 

“Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan 

tidak memihak dalam diri akuntan didalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya.”  

 

 Auditor internal menempatkan independensi pada tingkat yang paling 

tinggi. Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan 

yang tidak biasa dalam memberikan jasa kepada entitas. Tentu saja, karena 

auditor internal merupakan karyawan penuh dari entitas yang diaudit, maka 

auditor internal tidak memiliki independensi setajam yang dimiliki auditor 

eksternal. Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan 

objektivitas. 
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a. Status Organisasi 

Status organisasi membantu auditor internal mempertahankan 

independensinya, seringkali, departemen audit internal melaporkan langsung 

kepada dewan direksi atau komite audit untuk memastikan bahwa departemen 

atau kelompok yang diaudit bukan merupakan organisasi tempat auditor harus 

melapor. Pada beberapa entitas, departemen auditor internel secara 

administratif melapor kepada salah satu departemen dalam entitas, tetapi juga 

tetap menjaga independensinya dengan terus berkomunikasi secara langsung 

dengan dewan direksi. 

b. Objektivitas 

Seluruh auditor internal harus seobjektif mungkin ketika melaksanakan suatu 

audit. Syarat auditor internal adalah memiliki sikap mental objektif dan 

independen dalam melaksanakan audit. Akibatnya, auditor internal tidak boleh 

mengurangi pertimbangannya atas suatu masalah audit dibawah pertimbangan 

lain. Disamping itu, objektifitas juga  dapat menjadi lemah apabila auditor 

internal melakukan audit atas setiap kegiatan yang menjadi wewenang atau 

tanggung jawabnya. Penugasan staf audit internal dapat mencagah terjadinya 

konflik kepentingan, baik potensial maupun aktual. 

 

2.1.4.2 Kompetensi Audit Internal 

 Untuk meletakan kepercayaan terhadap hasil auditor internal, auditor 

independen  berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan 

kompetensi auditor internal biasanya mempertimbangkan informasi yang 

diperoleh dari pengalaman dalam audit sebelumnya dengan fungsi audit internal. 

Auditor internal dapat pula menggunakan standar profesional auditing internal 

sebagai kriteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi. Pengertian 

kompetensi menurut Mulyadi (2002:58) menyatakan bahwa : 

“Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa 

profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi 

kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi 

kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan”.    
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 Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa pofesional dengan kehatian-

kehatian, kompetensi dan ketentuan-ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan kemampuan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 

manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan 

praktek dan teknik yang paling mutahir. 

 

2.1.5    Program pemeriksaan Audit Internal 

 Program adalah langkah-langkah yang akan disusun secara rinci untuk 

kemudian dilaksanakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Program audit 

merupakan petunjuk atau pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan 

audit.  

  Program audit didefinisikan oleh Arens et.al (2011:338) adalah sebagai 

berikut : 

”The audit programalway includes a list of the audit prosedures, it usually 

also a sample size, particular iteks to select and the timing of the test.” 

 Pengertian Audit Program menurut Amin (2005:3) menyatakan bahwa : 

“Perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara 

sistematis untuk menacapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif.” 

 Diri definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program pemeriksaan  

mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan ketika menyusun program 

pemeriksaan, pengetahuan dan pertimbangan para karyawan pemeriksaan harus 

berpengalaman dan dapat menerapkan juga memastikan bahwa semua hal yang 

terdapat dalam program adalah tepat dan benar. 

 Dengan program audit tujuan yang ingin dicapai menurut Tunggal 

(2005:34) menyatakan bahwa : 

1.   Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan 

2.   Memberikan daftar simak-checlist sementara pemeriksaan 

berlangsung 

3. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-

perubahan standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan 
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Program audit yang baik mencakup : 

1. Tujuan audit harus dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan 

yang direncanakan. 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilakukan. 

4. Menggambarkan urutan prioritas lingkungan kerja yang dilaksanakan dan 

bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh atasan 

auditor.  

 

2.1.6. Program Audit Internal 

 Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pelaksanaan pemeriksaan. 

Maka audit internal perlu untuk membuat suatu perencanaan dan program audit 

yang sistematis dan terarah. Program audit menurut Mulyadi (2002:104) adalah  

sebagai berikut : 

“Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur 

tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan 

tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu pada saat 

audit” 

 Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur yang harus diikuti 

dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, 

tanggal dalam paraf pelaksanaan program audit tersebut serta penunjukan indeks 

ketas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi untuk 

menetapkan jadwal pelaksanaan beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor 

yang ditugaskan, taksiran waktu yang dipakai, serta untuk memungkinkan auditor 

yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti kemajuan auditor yang sedang 

berlangsung. 

 Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

Standar Profesi Audit Internal (2004:17) adalah sebagai berikut : 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan 

memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek dari 

fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. 
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Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara 

periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini 

dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai 

dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa 

fungsi audit internal telah sesuai dengan Standart dan Kode Etik Audit 

Internal” 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program audit 

diperlukan sebagai : 

a. Pedoman dalam melaksanakan audit 

b. Alat untuk pengawasan dan pengaruh audit 

c. Alat untuk mendeteksi terhadap kemungkinan adanya prosedur yang 

terlewat 

d. Alat untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan 

Sehingga untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam melaksanakan 

fungsi audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis dan terarah.  

2.1.7 Tahap-tahap Pelaksanaan  Audit Internal 

 Dalam melaksanakan auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja auditor dealam melaksanakan audit internal yang dikemukakan oleh 

Tugiman (2006:53) sebagai berikut : 

 “Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindak lanjut (follow up)” 

1. Perencanaan pemeriksaan meliputi : 

a. Penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diperiksa. 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahukan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survey dengan tepat untuk mengenali kegiatan 

yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, 

untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam 

pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan 

sasaran dari pihak yang diperiksa. 

f. Penulisan program pemeriksaan 
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2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah 

mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasi, dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.  

Hal ini meliputi : 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan 

dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah 

dikumpulkan. 

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna 

untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan 

rekomendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan 

contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi. 

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian 

kebenaran informasi haruslah diawasi. 

3. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus 

melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya 

Hal ini meliputi : 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan 

setelah pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan. 

b. Pemeriksaan internal harus terlebih dahulu mendiskusikan 

berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan 

menejemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

c. Suatu haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat 

waktu. 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan 

hasil pelaksanaan pemeriksaan dan bila dipandang perlu, laporan 

harus pula berisikan pernyataan terntag pendapat pemeriksa. 

e. Laporan-laporan dapat mrncantumkan berbagai rekomendasi 

bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan 

terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan 

korektif. 

f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai 

kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam 

laporan pemeriksaan. 

g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview 

dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan 

tersebut akan disampaikan. 

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus terus 

menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk 

memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan 

telah dilakukan tindakan yang tepat.” 

 

2.1.8 Laporan Audit Internal 

 Audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan 

harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit. 
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Pimpinan auditor internal atau staf yang ditunjuk harus meninjau dan menyetujui 

laporan audit akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada 

siapa laporan tersebut akan disampaikan. 

 Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. laporan 

yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan kualitas pekerjaan 

auditor internal, laporan ini merupakan hal yang penting dikarenakan dalam 

laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan 

merupakan realisasi tanggung jawab. 

 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:24) 

menyatakan bahwa : 

“Audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara 

tepat waktu yang meliputi : 

1. Kriteria Komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, 

simpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya. 

2. Kualitas Komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan 

harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat 

waktu. 

3. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan Terhadap Standar 

Dalam hal ini terhadap 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 

4. Diseminasi Hasil-hasil Penugasan 

Penanggung jawaban fungsi audit internal harus 

mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak. 

 

Laporan yang baik memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Gil 

Courtemanche yang dialihkan bahasakan oleh Tugiman (2006:191) adalah : 

“Pengawasan intern yang baru menekuni profesinya atau belum pernah 

mendapat pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan akan dianggap baik 

apabila memenuhi empat kriteria mendasar, yaitu : 

 

1. Objektivitas 

Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan 

dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedur atau hal-hal lain 

yang diperlakukan dalam proses pemeriksaan. 
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2. Kewibawaan 

Kewibawaan adalah kata yang tampaknya janggal untuk 

menggambarkan sifat yang harus terdapat dalam sebuah laporan 

pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari adanya 

pernyataan tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, 

relevan, dan sesuai waktu. 

3. Keseimbangan 

Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang 

memberikan gambaran tentang organisasi atas aktivitas yang 

ditinjau secara wajar. Keseimbangan adalah keadilan. 

Keseimbangan adalah sudah seharusnya menjadi aturan utama 

yang mendasari  pengawasan internal, 

4. Penulisan yang professional 

Penulisan ditulis secaraprofesional memperhatikan suatu struktur, 

kejelasan, keringkasan, nada laporan dan pengeditan 

2.1.9    Tindak Lanjut Audit Internal 

 Setelah laporan hasil audit diberikan kepada auditee, proses audit belum 

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

atas laporan audit internal oleh manajemen. Konsorsium organisasi auditor 

internal (2004:18) menyatakan bahwa : 

“Penanggungjawab 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.” 

 Tindak lanjut harus terus sampai perubahan yang memuaskan diperoleh. 

Auditor internsl tidak mencampuri manajemen dan hanya bertugas mengawasi 

saja dengan memenuhi kriteria sebgai berikut : 

1. Responsif terhadap cacat yang dilaporkan  

2. Lengkap dalam mengkoreksi seluruh aspek material dalam kekurangan  

3. Hasil perbaikan dampaknya kontinue 

4. Memonitor untuk memastikan keefektipan dan mencegah terjadinya 

kembali problema yang sama 

 

2.1.10 Audit Pada Penjualan 

 Kecurangan dalam aktivitas penjualan biasanya dilakukan dengan cara 

seolah-olah terjadi pejualan. Verifikasi atas penjualan dilakukan melalui 

penelitian atas sumber dokumen. Selanjutnya yakinkan bahwa transaksi tersebut 
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dibukukan kedalam rekening yang tepat. Menurut Tugiman (2011:34) pengujian 

yang harus dilakukan sebagai berikut : 

 Lakukan pengujian terhadap pembeli yang memperoleh harga 

terendah/memperoleh potonngan harga (discount) paling besar. 

 Teliti saldo piutang yang melampaui plafon kredit. 

 Teliti pembayaran/pelunasan piutang yang melampaui batas waktu 

tertentu. 

 Lakukan analisis atas pesanan penjualan, catatan gudang, dan faktur, 

selanjutnya bandingkan diantara ketiganya. 

 Teliti pengiriman barang. Prosedur ini di maksudkan untuk mendeteksi 

kemungkinan penyalahgunaan pengiriman barang sample. 

 Teliti nota kredit untuk barang yang dikembalikan (diretur) dan 

dibandingkan dengan penerimaan barangnya. 

 Teliti surat menyurat berkaitan dengan transaksi pembelian. Perhatikan 

keluuhan konsumen, seperti kesalahan dalam faktur dan sebgagainya. 

 Teliti catatan pelunasan piutang ke rekening yang bersangkutan. Trasir ke 

buku kasnya dan slip pembayaran. Perhatikan perbedaan tanggal, nama 

pembayar (prosedur yang dilakukan dalam rangka mendeteksi 

kemungkinan terjadinya laping. 

 

2.2.  Efektivitas 

2.2.1 Pengertian Efektivitas 

Ada berbagai macam pengertian mengenai efektivitas yang mempunyai 

arti yang sama meski pengungkapannya berbeda. Pengertian efektivitas menurut 

Anthony dan Givindrajan (2003:150) adalah sebagai berikut : 

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

and it’s objective.” 

Menurut Arens et al (2011:496) pengertian efektivitas adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

efficiency refers to the resources user to achieve these objective.” 

Berdasarkan ketiga definisi definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas berarti hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang hendak 

dicapai oleh perusahaan. Pada dasarnya, efektivitas merupakam derajat 

keberhasilan bagi suatu perusahaan. Sampai sebarapa jauh perusahaan dinyatakan 

berhasil dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Semakin besar 

kontribusi output terhadap tujuan, maka semakin efektiv unit tersebut. 
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2.3 Penjualan 

2.3.1 Pengertian Penjualan 

 

 Keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya dinilai berhasil dilihat dari 

kemampuannya dalam memperoleh laba. Dengan laba yang diperoleh, perusahaan 

akan dapat mengembangkan dan memperluas bidang usahanya. 

 Pengertian penjualan yang telah dikemukakan oleh Mulyadi (2008:202) 

adalah : 

“Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam 

menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari 

adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai 

pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari 

pihak penjual ke pembeli. Karena itu penjualan merupakan fungsi yang 

cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan akan dapat ditemuinya 

kecurangan-kecurangan, pemborosan, ketidakefektivan dan ketidak 

efisienan yang dalam hal ini dapat merugikan perusahaan.” 

 

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa penjualan merupakan usaha 

pemindahan kepemilikan barang dan jasa dari penjual ke pembeli dengan harapan 

akan memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya dari adanya transaksi.   

2.3.2   Tujuan Penjualan 

 Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting, 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan terbentuk laba yang 

dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan menurut Basu 

Swastha (2005:404)  yaitu:  

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapat laba tertentu.  

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum 

perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk mencapai volume penjualan,  

mendapat laba yang maksimal dengan modal sekecil-kecilnya, dan menunjang 

pertumbuhan suatu  perusahaan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

2.4.1 Hubungan Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Penjualan 

Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan 

jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai 

tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu 

pendekatan disiplin yang sistematik untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektivan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengeturan dan 

pengelolaan organisasi. Pihak audit internal akan melakukan pemeriksaan internal 

yang bertujuan membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif. Ada beberapa kualifikasi audit internal agar 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif yaitu harus memiliki sikap 

independensi dan kompetensi audit internal untuk menejemen meletakan 

kepercayaan terhadap hasil auditor internal (Tugiman, 2006:11). 

Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak 

memihak dalam diri akuntan didalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

Auditor internal menempatkan independensi pada tingkat yang paling tinggi. 

Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan yang 

tidak biasa dalam memberikan jasa kepada entitas. Tentu saja, karena auditor 

internal merupakan karyawan penuh dari entitas yang diaudit, maka auditor 

internal tidak memiliki independensi setajam yang dimiliki auditor eksternal. 

Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas 

(Mulyadi, 2002:26). 

Kompetensi merupakan anggota yang mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung 

jawab profesi kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan. Jadi 

setiap anggota harus melaksanakan jasa pofesional dengan kehatian-kehatian, 

kompetensi dan ketentuan-ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk 
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mempertahankan pengetahuan dan kemampuan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 

manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan 

praktek dan teknik yang paling mutahir (Mulyadi, 2002:58). 

Pelaksanaan audit internal dimulai dengan program audit. Program audit 

merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan 

prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu 

yang harus diperoleh pada saat tertentu pada saat audit. Dalam program audit, 

auditor menyebutkan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi 

setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dalam paraf 

pelaksanaan program audit tersebut serta penunjukan indeks ketas kerja yang 

dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi untuk menetapkan jadwal 

pelaksanaan beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor yang ditugaskan, 

taksiran waktu yang dipakai, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan 

sebagai supervisor dapat mengikuti kemajuan auditor yang sedang berlangsung 

(Mulyadi, 2002:104). 

Dalam melaksanakan audit, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja auditor dalam melaksanakan audit internal. Ada beberapa tahap yang harus 

di laksanakan yaitu perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian 

informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Setelah pelaksanaan audit internal di jalankan dengan baik. Audit internal harus 

melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan harus mengemukakan tentang 

maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit. Pimpinan auditor internal atau staf 

yang ditunjuk harus meninjau dan menyetujui laporan audit akhir sebelum laporan 

tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan (Tugiman 2006:53). 

 Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. laporan 

yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan kualitas pekerjaan 

auditor internal, laporan ini merupakan hal yang penting dikarenakan dalam 

laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan 
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merupakan realisasi tanggung jawab. Setelah laporan hasil audit diberikan kepada 

auditee, proses audit belum benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses 

audit adalah tindak lanjut atas laporan audit internal oleh manajemen (Konsorsium 

Organisasi Profesional Audit Internal, 2004:18-24). 

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual 

barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-

transaksi (Mulyadi, 2008:202). Karena itu penjualan merupakan fungsi yang 

cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan akan dapat ditemuinya 

kecurangan-kecurangan, pemborosan, ketidakefektivan dan ketidak efisienan yang 

dalam hal ini dapat merugikan perusahaan. Agar kebocoran tidak terjadi pada unit 

penjualan maka menejemen menugaskan pihak audit internal untuk mengawasi 

operasi penjualan. Kecurangan dalam aktivitas penjualan biasanya dilakukan 

dengan cara seolah-olah terjadi pejualan. Verifikasi atas penjualan dilakukan 

melalui penelitian atas sumber dokumen. Selanjutnya yakinkan bahwa transaksi 

tersebut dibukukan kedalam rekening yang tepat. pengujian yang harus dilakukan  

menurut Tugiman (2011:34) sebagai berikut : 

 Lakukan pengujian terhadap pembeli yang memperoleh harga 

terendah/memperoleh potonngan harga (discount) paling besar. 

 Teliti saldo piutang yang melampaui plafon kredit. 

 Teliti pembayaran/pelunasan piutang yang melampaui batas waktu 

tertentu. 

 Lakukan analisis atas pesanan penjualan, catatan gudang, dan faktur, 

selanjutnya bandingkan diantara ketiganya. 

 Teliti pengiriman barang. Prosedur ini di maksudkan untuk mendeteksi 

kemungkinan penyalahgunaan pengiriman barang sample. 

 Teliti nota kredit untuk barang yang dikembalikan (diretur) dan 

dibandingkan dengan penerimaan barangnya. 

 Teliti surat menyurat berkaitan dengan transaksi pembelian. Perhatikan 

keluuhan konsumen, seperti kesalahan dalam faktur dan sebgagainya. 

 Teliti catatan pelunasan piutang ke rekening yang bersangkutan. Trasir ke 

buku kasnya dan slip pembayaran. Perhatikan perbedaan tanggal, nama 
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pembayar (prosedur yang dilakukan dalam rangka mendeteksi 

kemungkinan terjadinya laping. 

Bila audit atas penjualan telah diselenggarakan secara baik dan benar 

sesuai prosedur maka unit penjualan akan mencapai tujuannya yang efektiv. 

Efektivitas penjualan dapat diukur dari 3 unsur yaitu mencapai volume penjualan 

tertentu, mendapat laba tertentu, menunjang pertumbuhan perusahaan. 

 

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

“Terdapat Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Penjualan ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran 

yaitu sebagai berikut (Gambar 1.1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

Audt Internal 

1. Kualifikasi  Audit Internal 

a. Independensi 

b. Kompetensi 

 

2. Pelaksanaan Audit Internal 

a. Program audit 

b. Tahap-tahap pelaksanaan 

audit internal 

c. Laporan audit 

d. Tindak lanjut 

Audit Pada 

Penjualan 

Efektivitas 

Penjualan 

Tercapainya Tujuan Penjualan 

a. Mencapai volume penjualan 

tertentu 

b. Mendapatkan laba tertentu 

c. Menunjan pertumbuhan 

perusahaan 

Hipotesis 


