
BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peran 

Konsep peranan (role) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2000;268) 

adalah sebagai berikut: 

1. Peranan mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian aturan-
aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagi individu 
yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 
 

Jadi peranan yaitu setiap variabel berupa pola perilaku yang merupakan bagian 

dari tugas utama dalam manajemen, yaitu bagaimana suatu variabel berhubungan 

dengan variabel lainnya dalam hubungan. Dalam judul ini dapat diterangkan bahwa 

bagaimana suatu variabel “peran auditor internal” berhubungan dengan variabel 

“penerapan CSR pada perusahaan” dalam hubungan. 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit 

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit 

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah 

digariskan, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses 

membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. Untuk lebih jelas tentang 

pengertian audit, berikut definisi audit menurut The American Accounting Association 

(AAA) dikutip dari Robertson and Louwers (2002;7), mendefinisikan audit: 

“Audit is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 
reganing assertions about economic actions and events to ascertain the degree 
of correspondence between the assertions and established criteria and 
communicating the result to interested users.” 

 Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses yang sistematis 

atas perolehan dan pengevaluasian bukti secara objektif mengenai asersi dan kriteria 

yang ditetapkan dan dikomunikasikan hasilnya kepada para pengguna yang tertarik. 



Alvin A. Arens, Randal J. Elder and Mark S. Beasley (2006;4), mendefinisikan 

auditing: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 
determine and report on the degree of correspondence between the 
information and established criteria. Auditing should be done by a competent 
and independent person.”  

 
Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan 

pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Pemeriksaan harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. 

 

2.2.2 Pengertian Audit Internal 

Pengertian audit internal didefinisikan oleh Standard For The Professional 

Practice of Internal Auditing yang dikutip oleh Taylor dan Glezen (1994;7) adalah 

sebagai berikut:  

“Internal auditing is an independent appraisal function established withing 

and an organizations to examine and evaluate its activities as a services to the 

organizations.” 

Pengertian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Auditor bebas dari pembatas (independent) 

Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal bersifat bebas dari pembatas yang 

dapat membatasi ruang lingkup dan efektivitas penilaian temuan serta 

kesimpulan. 

b. Adanya keyakinan penilaian (appraisal) 

Hal ini menyatakan keyakinan penilaian auditor dalam kesimpulan yang dibuat. 

c. Adanya pengakuan dari perusahaan (established) 

Menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan auditor dan merupakan fungsi 

yang formal, yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

d. Mengumpulkan bukti-bukti dan mengevaluasinya (examine and evaluate) 

Menyatakan tindakan audit internal sebagai auditor untuk mendapatkan bukti atau 

fakta-fakta sebagai penilaian pertimbangan. 

 



e. Aktivitas organisasi (its activities) 

Menyatakan luasnya ruang lingkup kegiatan audit internal meliputi seluruh 

aktivitas organisasi atau perusahaan. 

f. Memberikan jas pelayanan kepada manajemen (service) 

Menyatakan bahwa fungsi audit internal adalah memberikan jasa pelayanan 

kepada manajemen. 

g. Berhubungan dengan seluruh organisasi (to the organizations) 

Menyatakan bahwa pelayanan audit internal berhubungan dengan bidang 

personalia, dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham atau mencakup 

seluruh bidang organisasi perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal mencakup: 

• Aktivitas penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan sendiri 

• Audit internal berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi keefektifan 

• Penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan harus bersifat 

independen dan objektif, dengan adanya independensi maka auditor internal 

bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. 

• Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik 

finansial maupun non finansial serta audit ini dilakukan secara terus-

menerus. 

• Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan 

dijalankan sesuai dengan target dalam mencapai tujuan perusahaan. 

The Institute of Internal Auditors telah memberi definisi baru tentang audit 

internal yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2002;6) sebagai berikut: 

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

 
Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas 

independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Audit internal 

membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan dengan cara memberikan suatu 



pendekatan disiplin yang sistematik untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi.   

Audit internal menurut Sawyer (2005:10): 

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

 

2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA (1999;95), dikemukakan sebagai 

berikut: 

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

 
Pengertian dari pernyataan di atas, tujuan dari audit internal yang 

dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (1997;99) dapat dilihat sebagai berikut: 

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

 
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;8), menyatakan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapatkan persetujuan dari 
pimpinan dan dewan pengawas organisasi.” 

 
Dengan kata lain tujuan audit internal adalah memberikan pelayanan kepada 

organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan yang 

diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua anggota organisasi dapat melakukan 



tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. Audit 

internal membantu manajemen dalam mencari kemungkinan yang paling baik dalam 

hal penggunaan sumber modal secara efektif dan efisien, termasuk efektifitas 

pengendalian dalam biaya yang wajar. Semua bantuan audit internal tersebut dapat 

diberikan melalui analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbingan, dan informasi 

tentang aktivitas yang diperiksa. 

Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks 

meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administratif maupun 

operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal adalah 

membantu manajemen dalam mengawasi berjalannya roda organisasi. Namun 

demikian audit internal tidak lagi bertindak sebagai mata-mata tetapi merupakan mitra 

yang siap membantu dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. 

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (1997;99-100), sebagai 

berikut: 

“Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian 
internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 
pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 
tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus: 
a. Me-review keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan 

operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi 
mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 

b. Me-review berbagi sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, 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. Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan 
bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 

d. Menilai keekonomisan dan keefisiensian penggunaan berbagai sumber 
daya. 

e. Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya 
konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah 
kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.” 

 

 

 

 



2.2.4 Fungsi dan Tanggung jawab Auditor Internal 

Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Fungsi 

audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-orang yang mempunyai 

pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi yang kuat, serat berinisiatif dan 

mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Fungsi audit internal 

juga ditentukan oleh bantuan dan dorongan yang penuh dan nyata dari pimpinan 

tertinggi perusahaan. 

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (1997;11), sebagai berikut: 

“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 
penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan 
mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah 
membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 
jawabnya secara efektif.”  

 
Menurut SPAP yang dikeluarkan IAI (1994;319.28), fungsi pemeriksaan 

internal dinyatakan sebagai berikut: 

“Fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan 
mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur 
pengendalian internal lain, penetapan suatu fungsi audit internal yang efektif 
mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, kualifikasi 
staf dan sumber dayanya.” 

 
Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan itu, seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan 

pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut. 

b. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan membuat 

analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu. 

c. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, peraturan 

pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar. 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000;21), tanggung jawab departemen 

bagian audit adalah sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program audit 
internal perusahaan, direktur audit internal mengarahkan personil dan 
aktivitas-aktivitas separtemen audit internal, juga menyiapkan rencana 



tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program 
yang telah dibuat untuk persejuan. 

2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit 
internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu 
dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar 
memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha. 

3. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan 
instruksi untuk area audit yang ditugaskan dari auditing supervisor. Senior 
auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit. 

4. Tanggung jawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu 
lokasi audit.   

 
Audit internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas 

penyediaan informasi untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan 

mutu pekerjaan orang perusahaan. Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus 

menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung 

jawab bagian audit internal. Hal ini sesuai dengan SPAI yang dikutip oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004;8) tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung 

jawab audit internal: 

“Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan SPAI, 
dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.” 
 
Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa tujuan, wewenang dan tanggung 

jawab audit internal didalam organisasi perusahaan harus dinyatakan secara jelas 

dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh dewan komisaris. Dokumen 

tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian audit internal khususnya ruang lingkup 

audit. Namun demikian, bagian audit internal tidak memiliki tanggung jawab atau 

kewenangan terhadap aktivitas yang diauditnya.  

 

2.2.5 Independensi Audit Internal 

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan 

kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak melihat 

kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai bila udit internal diberikan status dan 

kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan IIA (1999;97), sebagai berikut:  

 



“Internal auditor should be independent of the activities they audit, internal 
auditors are independent when they carry out their work freely and objectively. 
Independence permits internal auditors to render the importial and unbiased 
judgments essential to the proper conduct of audits. It is achieved through 
organization status and objectivity.” 

 
Independensi memungkinkan auditor internal dapat melakukan pekerjaan 

secara bebas dan objektif, juga dapat membuat pertimbangan penting secara netral dan 

tidak menyimpang, independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan 

objektivitas. 

Status organisasi adalah kedudukan formal di dalam organisasi secara 

keseluruhan, status organisasi suditor internal haruslah memberikan keleluasaan 

tanggung jawab auditing yang diberikan. 

Auditor internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen, sehingga 

mereka dapat bekerja sama dengan pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan 

pekerjaan secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. 

Objektivitas adalah sikap mental yang independen yang harus dikembangkan 

oleh auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh 

menetapkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih 

rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai 

sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;8), menyatakan bahwa: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 
fungsi tersebut memenuhi tangung jawabnya. Independensi akan meningkat 
jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap 
poimpinan dan dewan pengawas organisasi.” 

 
Independensi dalam audit bukan merupakan suatu yang mutlak yang dapat 

dipaksa pelaksanaannya, melainkan suatu kewenangan yang perlu dipertahankan. 

Alvin A. Arens, Randal J. Elder and Mark S. Beasley (2006;83) mengemukakan 

bahwa: 

“Independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain an 

unbiased attitude throughout the audit, where as independence in appearance 

is the result of others interpretations of this independence.” 



Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai 

kegiatan audit, dibutuhkan independensi karena adanya harapan untuk mendapatkan 

suatu pertimbangan yang tidak memihak. Namun demikian, menurut Cangemi dan 

Singleton (2003;60), independensi dapat diperoleh dari dua hal, yaitu: 

“This independence is obtained primarily through organizational status and 

objectivity” 

 Dengan demikian, jelas bahwa independensi dalam melakukan audit dapat 

dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. 

 

2.2.6 Kompetensi Auditor Internal 

Kualifikasi audit internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2000;22-27), antara 

lain: 

1. Audit internal harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai 
karena udit berhubungan dengan analisis dan pertimbangan. Oleh karena 
itu, auditor internal harus mengerti catatan keuangan dan akuntansi, 
sehingga dapat memverifikasi dan menganalisis dengan baik. 

2. Selain pendidikan dan pelatihan, seorang auditor internal juga harus 
berpengalaman dibidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang baru, 
ia harus dibimbing oleh auditor yang kompeten. 

3. Seseorang dikatakan auditor internal jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi 

perusahaan, selain itu juga harus mempunyai perhatian terhadap 
prestasi dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat bawah 
sampai tingkat atas. 

b. Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan pekerjaannya. 
c. Auditor internal harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu 

yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa 
mungkin dihindari. 

d. Auditor internal menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap 
profitabilitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. 

e. Mempertimbangkan auditee sebagai mitra, karena tujuan dari audit 
internal bukan mengkritik tetapi untuk meningkatkan operasi 
perusahaan. 

4. Seorang auditor internal harus mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk 
membangun organisasi. 
 
 
 
 

   



Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;9), menyatakan bahwa: 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional.” 

1. Keahlian 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit 

internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya.  

2. Kecermatan profesional 

Audit internal harus menetapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya 

dilakukan oleh seorang auditor internal yang bijaksana dan kompeten, dengan 

mempertimbangkan ruang lingkup penugasan; kompleksitas dan materialitas yang 

dicakup dalam penugasan; kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian dan proses governance; biaya dan manfaat penggunaan sumber daya 

dalam penugasan; penggunaan teknik-teknik berbasis komputer dan teknik-teknik 

analisis lainnya.  

3. Pengembangan profesional yang berkelanjutan (PPL) 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 

Menurut Sawyer (2005;10) katalog kriteria berikut sering digunakan untuk 

menilai kualitas professional suatu jabatan internal auditor: 

1. Pelayanan kepada publik. 
2. Pelatihan khusus berjangka panjang. 
3. Menaati kode etik. 
4. Menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan. 
5. Publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik. 
6. Menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat. 
7. Lisensi oleh negara atau sertifikat oleh dewan. 

 
Akan tetapi akhir-akhir ini terdapat sedikit perubahan. Beberapa organisasi 

audit internal mengharuskan semua anggota memiliki sertifikat atau bekerja untuk 

memperoleh sertifikat.  

 



Dikutip dari modul seminar CSR dan SR oleh Drs. Jan Hoesada, MM., Ak. 

modul pertama (2007;3) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

berharap bahwa: 

1. Perusahaan mengukur emisi, mengukur biaya emisi dan eksternalisasi sosial 
sebagai basis perhitungan laba berkesinambungan (full cost-sustainability-
accounting). 

2. Profesi akuntan bekerja sama dengan sektor perusahaan dan periset di luar 
akuntansi untuk membangun metodologi penilaian investasi yang lengkap 
dan handal. 

3. Profesi ikut membantu kalkulasi pengukuran biaya dan profisi biaya 
lingkungan yang paling layak sebagai basis perpajakan lingkungan. 

4. Mendorong sustainability reporting. 
5. Kerangka dasar laporan keuangan perlu ditinjau ulang untuk menjamin-

mengakomodasi laporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan. 
6. Edukasi tentang Sustainability reporting perlu digalakkan. 
7. Pengembangan verifikasi (semacam audit) laporan dan kelestarian. 
8. Profesi akuntan harus bekerjasama dengan sertifikat kelembagaan lain, 

misalnya ISO 14000. 
9. Profesi management consultant mengembangkan jasa konsultasi bidang 

sosial & lingkungan, kelestarian dan reputasi/citra perusahaan, jasa 
manajemen untuk solusi masalah sosial/lingkungan, pemeliharaan 
kredibilitas perusahaan, jaminan/opini auditor independen atas hal itu. 

  

2.2.7 Program Audit 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksanaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juaga penting 

untuk mengatur pembangunan kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, 

menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengertian program audit menurut Moeller dan Witt (1999;10-20), sebagai 

berikut: 

“The audit program is a tool for planning, directing, and controlling audit 

work an a blueprint for action, specifying the procedures to be followed and 

delineating steps to be performed to meet audit objective.”  

Pengertian dari pernyataan di atas, program audit merupakan alat untuk 

perencanaan, pengarahan-pengarahan, dan pengendalian pekerjaan audit dan 



merupakan pedoman untuk tindakan, mengurutkan prosedur-prosedur yang akan 

dilaksanakan dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit. 

Fungsi program audit dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Fungsi Program Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Amin Widjaja Tunggal (2000;33) 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;15), mendefinisikan 

program audit sebagai berikut: 

“Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan 

sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja 

penugasan.” 

Program audit yang baik mencakup: 

1. Tujuan audit 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 langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat 

fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya prgram audit, antara lain: 

1. Memberikan bimbingan terstruktur untuk melaksanakan pemeriksaan. 

Rencana dan langkah-
langkah yang logis untuk 
pelaksanaan pemeriksaan 

Memperoleh 
informasi, menguji 
dan memverifikasi 

Pelaporan dan 
opini pemeriksaan 

Program audit Laporan hasil 
pemeriksaan dan kertas 
kerja pemeriksaan 



2. Memberikan checklist pada setiap pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap 

sehingga tidak ada yang terlewatkan. 

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

yang digunakan perusahaan. 

Keunggulan program audit antara lain: 

1. Meratanya pembagian kerja diantara auditor. 

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

3. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja. 

4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun 

berikutnya. 

5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 

6. Program audit memberi kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah 

dijalankan. 

7. Penanggungjawab pelaksanaan audit jelas. 

Kelemahan program audit antara lain: 

1. Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja. 

2. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikir kreatif dan membangun. 

3. Kegiatan audit menjadi monoton. 

Program audit internal menurut Sawyer (2005;205) merupakan: 

“Pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit 
dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit 
dirancang untuk (1) mengumpulkan bahan bukti audit dan (2) untuk 
memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, 
keekonomisan, dan efektivitas yang akan diperiksa. Program tersebut berisi 
arahan-arahan pemeriksaan dan evaluasi informasi yang dibutuhkan untuk 
memenuhi tujuan-tujuan audit dalam ruang lingkup audit.” 

 
Program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai: 

• Apa yang akan dilakukan. 

• Kapan akan dilakukan. 

• Bagaimana melakukannya. 

• Siapa yang akan melakukannya. 

• Berapa lama waktu yang dibutuhkan. 



Program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan banyak manfaat, 

yaitu: 

• Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang 

merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada 

supervisor audit maupun kepada staf audit. 

• Menjadi dasar penugasan auditor. 

• Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena 

memuat waktu audit yang dianggarkan. 

• Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang 

dikerjakan dengan apa yang direncanakan. 

• Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap 

pelaksanaan audit. 

• Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. 

• Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-

jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. 

• Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. 

• Menjadi titik awal bagi fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya 

audit yang telah dilakukan. 

Program audit harus menunjukkan lingkup pekerjaan audit. Program tersebut 

harus memperjelas hal-hal apa yang akan tercakup dalam audit dan yang tidak. Tujuan 

audit seharusnya menuntun lingkup pekerjaan. 

Menurut standar (Sawyer (2005;209)),  auditor internal yang profesional 

bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas sistem kontrol 

internal organisasi dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tanggung jawab yang 

diemban. Tujuan-tujuan utama dari sistem kontrol internal ini adalah untuk 

memastikan: 

1. Keandalan dan integritas informasi. 

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi. 

3. Pengamanan aktiva. 

4. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. 

5. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi dan program. 



Audit internal yang komprehensif dan tidak dibatasi bisa memiliki semua 

tujuan ini; yang pasti auditor internal harus menyiapkan program audit mereka dengan 

tanggung jawab ini dalam pikiran mereka. Namun mereka seharusnya tidak 

mengabaikan kewenangan audit yang diberikan kepada mereka oleh para atasannya. 

Lingkup audit tidak boleh melebihi kewenangan yang diberikan manajemen senior 

kepada auditor. 

 

2.2.8 Pelaksanaan Audit Internal 

IIA (1999;39-59) mengemukakan pelaksanaan audit internal sebagai berikut: 

 “Performance of audit work should include: 
1. Planning the audit; 
2. Examining and evaluation information; 
3. Communicating result; 
4. Following up.” 

 
Adapun pelaksanaan kegiatan audit menurut SPAI yang dikutip oleh 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;23-24) adalah: 

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan penugasan.” 

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan 

audit, seorang auditor internal harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi, serta mendokumentasikan setiap informasi yang tepat untuk 

memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatkan kemampuan 

staf. 

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan audit internal menurut Hiro Tugiman 

(1997;53-78), adalah sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan 

Perencanaan audit harus didokumentasikan dan mencakup : 

a. Menetapkan tujuan audit dan ruang lingkup audit. 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang 

akan diaudit. 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. 



d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survey. 

f. Penulisan program audit. 

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hal-hal audit akan 

disampaikan. 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

a. Mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tujuan 

dan lingkup audit. 

b. Informasi harus mencukupi, kompeten, dan relevan. 

c. Penyeleksian terhadap prosedur audit. 

d. Melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan 

pembuktian kebenaran informasi. 

e. Membuat kertas kerja audit. 

3. Penyampaian hasil audit 

Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya dengan 

memperhatikan hal-hal berikut ini : 

a. Laporan tertulis yang telah ditandatangani. 

b. Mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan yang 

tepat. 

c. Laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. 

d. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup,dan hasil pelaksanaan 

audit. 

e. Laporan mencantumkan rekomendasi bagi perkembangan yang mungkin 

dicapai. 

f. Mencantumkan pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan 

atau rekomendasi. 

g. Pimpinan audit internal harus mereview dan menyetujui laporan audit akhir.   

4. Tindak lanjut 

Pemeriksaan internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan tindakan 

yang pantas telah dilakukan. 



2.2.9 Laporan Hasil Audit 

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan 

ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk 

memperkuat pengendalian internal, untuk menentukan ditaatinya prosedur atau 

kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa pengendalian 

internal yang telah ditetapkan cukup efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh karena itu, 

auditor internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan-

penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara perbaikannya, apabila 

disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut. 

Laporan audit dapat baik jika memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh 

Gill Courtemanche dan dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (1998;191) sebagai 

berikut, bahwa laporan audit akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria 

dasar, yaitu: 

1. Objektivitas 

Suatu laporan audit yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam 

auditing, bukan perincian proseduril atau hal-hal lain yang diperlukan dalam 

proses audit. 

2. Berwibawa 

Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan 

mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat dalam 

laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima 

temuan, simpulan dan rekomendasi auditor internal, namun mereka 

cenderung untuk tidak menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka 

percaya kepada auditor internal dan percaya pada laporan yang dibut oleh 

auditor internal. 

3. Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbangn adalah laporan yang memberikan gambaran 

tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis. 

 

 

 



4. Cara penulisan yang profesional 

Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis dengan 

memperhatikan sejumlah unsur, yaitu : struktur, kejelasan, keringkasan, 

nama laporan, dan pengeditan. 

 

2.2.10 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal Oleh Manajemen 

Tindak lanjut merupakan tahap yang terakhir dari langkah kerja audit internal. 

Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai keyakinan bahwa 

tindakan yang layak telah diambil sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan temuan 

audit. Bagian audit internal harus menentukan bahwa manajemen telah melaksanakan 

tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit 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.”   

 

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.3.1 Pengertian CSR 

CSR memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 

operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab di 

bidang hukum (Darwin, 2004). Dalam kemajuan industri sekarang, tekanan 

masyarakat kepada perusahaan agar mereka melakukan pembenahan sistem operasi 

perusahaan menjadi suatu sistem yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab 

terhadap sosial sangat kuat, perkembangan tekhnologi dan industri yang pesat dituntut 

untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.  

Adapun pengertian Sustainable development Menurut IFAC (2006) yang 

dikutip oleh Jan Hoesada (2007;2) adalah:   

“Sustainable development is a development which meets the needs of the 
present without compromising the ability of the future generations to meet 
their own needs.” 
 



“Sustainability adalah suatu konsepsi yang mendorong pertumbuhan jangka 
panjang berbagai bentuk modal keuangan, modal alam dan modal sosial yang 
tersedia bagi umat manusia. Inti Sustainability adalah capital maintenance.” 
 
“CSR adalah suatu konsepsi yang lebih terbatas dan lebih berjangka pendek 
untuk suatu isu atau aktivitas seperti kepatuhan hukum dan perbaikan 
ketenagakerjaan.”  
  
Corporate Sosial Responsibility oleh James E. Post, Anne T. Lawrence, James 

Weber (2002;58), yaitu: 

“A corporate should be held accountable for any of its actions that affect 

people, their community, and their environment.”  

Philip Kotler – Kevin Lane Keller (2006;653) mengungkapkan Corporate 

Sosial Responsibility, yaitu: 

“Pricing the level of sosially responsible marketing calaas for a three pronged 

attack that relies on proper legal, ethical, and sosial responsibility behavior.” 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Corporate Sosial 

Responsibility adalah bagaimana suatu perusahaan dalam proses bisnisnya 

berkomitmen terhadap sosial sebagai kontribusi terhadap komunitas local dan 

masyarakat sosial dan lingkungan sekitar perusahaan.  

Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility yang 

dikutip dari www.policy.hu/suharto (2008) juga memberikan definisi CSR. Meskipun 

pedoman CSR standard internasional ini baru akan ditetapkan tahun 2010, draft 

pedoman ini bisa dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000, CSR adalah:  

“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-
keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang 
diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan 
pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 
mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum 
yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi 
dengan organisasi secara menyeluruh.” 

 

Jika dipetakan, menurut Edi Suharto (2008), pendefinisian CSR yang relatif 

lebih mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan 

mengembangkan konsep Tripple Bottom Lines dan menambahkannya dengan satu line 

tambahan, yakni procedure. Dengan demikian, CSR adalah:  

http://www.policy.hu/suharto


“Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) 
bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) 
secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan 
profesional.”  

 
Dalam aplikasinya, konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam 

ISO 26000. Konsep planet jelas berkaitan dengan aspek the environment. Konsep 

people di dalamnya bisa merujuk pada konsep social development dan human rights 

yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian 

modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial 

(semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan dan pendididikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial 

dan kearifan lokal). Sedangkan konsep procedur bisa mencakup konsep 

organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer 

issues.  

Menurut Jan Hoesada (2007;2) sasaran global perusahaan bebasis sustainable 

development adalah: 

1. Pertumbuhan kinerja ekonomi,kinerja sosial, kinerja lingkungan yang 
berulang dan tahan lama. 

2. Perubahan kualitas pertumbuhan lingkungan hidup. 
3. Menjaga kelestarian basis input (kelestarian sumber daya bahan baku dan 

sumberdaya lainnya), pasar, dan pelanggan.  
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat. 
5. Pengembangan teknologi akrab lingkungan. 
6. Manajemen risiko, dengan perpaduan pengambilan keputusan 

lingkungan,sosial, dan ekonomi. 
 

Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki 

komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (shareholders), tapi juga 

memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR 

merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. 

Menurut Hasanuddin Rachman (2008) definisi CSR adalah : Secara sukarela 

mengintegrasikan kepedulian sosial dan lindung lingkungan kedalam operasi bisnis 

keseharian dari suatu perusahaan. 

Definisi tersebut merefklesikan 3 konsep dasar: 

a. Profit   : Setiap perusahaan harus menguntungkan dan kompetitif. 



b. People  : dalam kegiatan bisnis faktor manusia adalah faktor yang sangat 
penting. 

c. Planet : bahwa kegiatan bisnis perusahaan harus berorientasi untuk menjaga 
kelestarian lingkungan, yang pada gilirannya akan menjaga kelestarian bumi 
kita. 

 

2.3.2 Tujuan CSR 

Menurut Jan Hoesada (2007;2) tujuan dari CSR adalah:  

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara 
implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.  

2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak 
sosial di antara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini 
menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.  

3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah 
untuk memberikan informasi kepada investor.  

 
Untuk itulah maka pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR) perlu 

diungkapkan dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat.  

 

2.3.3 Karakteristik CSR 

Karakteristik dari kebijakan CSR modern di perusahaan menurut Hasanuddin 

Rachman (2008) adalah: 

1. Bersifat sukarela; 
2. Ditambahkan kedalam kode etik perusahaan, merupakan bagian dari bisnis 

strategi utama perusahaan; 
3. Dibuat dengan memperhatikan standard internasional. 
 
2.3.4 Unsur-unsur CSR 

Menurut Mas Achmad Daniri (2005) dalam praktiknya unsur-unsur CSR dapat 

digolongkan dalam 3 elemen, antara lain:  

1. Social responsibility 

2. Economic 

3. Environment sustainability 

Menurut Edi Suharto (2008) tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan 

dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen utama, 

yaitu:  



1. The environment,  
2. Social development,  
3. Human rights,  
4. Organizational governance,  
5. Labor practices, 
6. Fair operating practices,  
7. Consumer issues.  

 

2.3.5 Undang-undang Tentang CSR 

Menurut Edi Suharto (2008) peraturan tentang CSR yang relatif lebih 

terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan 

dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang 

mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita 

ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran 

BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha 

golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN 

menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih 

perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun 

Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak 

mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau 

beromset paling banyak   Rp 1 miliar per tahun (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007). 

 

2.3.6 Jenis-jenis Sertifikasi CSR 

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan elemen social 

responsibility, economic dan environment sustainability saling berinteraksi dan 

mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar 

dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan 

partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan 

keputusan, dan pertanggung jawaban dari implementasi CSR akan diemban secara 

bersama. 

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung 

jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) 



yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab 

perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain 

finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan 

perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial 

dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, 

di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang 

dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. 

 

2.3.6.1 ISO 26000 

Adapun jenis sertifikasi CSR menurut Mas Achmad Daniri (2005): 

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai 

tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan 

publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan 

Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab 

sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus 

terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman 

tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) 

memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk 

kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. 

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang 

menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara 

konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 

isu pokok yaitu: 

1. Pengembangan Masyarakat  
2. Konsumen  
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat  
4. Lingkungan  
5. Ketenagakerjaan  
6. Hak asasi manusia  
7. Organizational Governance (governance organisasi)  

 



ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab 

suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan 

lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: 

• Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 
masyarakat;  

• Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;  
• Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma 

internasional;  
• Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi 

baik kegiatan, produk maupun jasa.  
 

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan social responsibility hendaknya 

terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok di atas. Dengan 

demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya 

seperti aspek lingkungan, maka perusahaan tersebut sesungguhnya belum 

melaksanakan tanggung jawab sosial. Misalnya suatu perusahaan sangat peduli 

terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan 

pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender 

tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya 

belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya 

suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang 

tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang 

lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang 

dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh 

UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang 

memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu 

pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melaksanakan 

bagian dari tanggung jawab sosialnya. 

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi 

pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan 

kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi: 

• Kepatuhan kepada hukum  
• Menghormati instrumen/badan-badan internasional  
• Menghormati stakeholders dan kepentingannya  



• Akuntabilitas  
• Transparansi  
• Perilaku yang beretika  
• Melakukan tindakan pencegahan  
• Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia  

 
Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara 

menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu 

sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam 

penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan 

(guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku 

umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk 

Indonesia. 

 

2.3.6.2 Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 

Menurut Hangga Surya Prayoga (2007) Ikatan Akuntan Indonesia 

Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun 2005 mengadakan Indonesia 

Sustainability Reporting Award (ISRA). Secara umum ISRA bertujuan untuk 

mempromosikan voluntary reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan 

memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai 

aktivitas CSR. Kategori penghargaan yang diberikan adalah Best Social and 

Environmental Report Award, Best Social Reporting Award, Best Environmental 

Reporting Award, dan Best Website. 

Pada 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi Best Sustainability Reports 

Award, Best Social and Environmental Report Award, Best Social Reporting Award, 

Best Website, Impressive Sustainability Report Award, Progressive Social 

Responsibility Award, dan Impressive Website Award. Pada 2007 kategori diubah 

dengan menghilangkan kategori impressive dan progressive dan menambah 

penghargaan khusus berupa Commendation for Sustainability Reporting: First Time 

Sutainability Report. Sampai dengan ISRA 2007 perusahaan tambang, otomotif dan 

BUMN mendominasi keikutsertaan dalam ISRA. 

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 

http://www.sepconference.com/isra.html
http://www.sepconference.com/isra.html


74. Walaupun hanya mewajibkan pelaksanaan aktivitas CSR untuk perusahaan di 

bidang pertambangan, Undang-Undang tersebut menimbulkan kontrovesi dikarenakan 

kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan merupakan kebijakan umum yang 

dilakukan di negara-negara lain. Kontrovesi juga timbul dari adanya kekhawatiran 

munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha. 

 
2.3.7 Praktik CSR di Indonesia 

Menurut Mas Achmad Daniri (2005) Salah satu bentuk dari tanggung jawab 

sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. 

Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan 

sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi 

masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. 

Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap 

tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra 

sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa 

percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat 

sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan 

berguna dan bermanfaat. 

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, 

namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi 

organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama 

bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di 

mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar 

dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini 

mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam 

pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang 

merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. 

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti 

merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi 

usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya 



wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan 

bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis 

mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk 

meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. 

Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan 

tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Public Relations  

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Strategi defensif  

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif 

komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya 

untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang 

dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya 

dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif. 

c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan  

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau 

kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. 

Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga 

kategori yaitu: 

a. Community Relation  

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman 

melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam 

kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk 

kedermawanan (charity) perusahaan. 

b. Community Services  

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat 

atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan 

yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat 

sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan 

masalah tersebut. 



c. Community Empowering  

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang 

lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti 

pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota 

masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan 

memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat 

berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas. 

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah 

adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan 

kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah 

dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan 

membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan 

menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. 

Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, 

namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka 

tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup 

kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi 

seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2009 mendatang 

akan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha 

menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan 

apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. 

CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk 

menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk 

(loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan 

kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya 

pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-

kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa 

mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan 

berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan 

semua pihak (true win win situation) - konsumen mendapatkan produk unggul yang 



ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya 

akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung. 

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak 

korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi 

korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar 

kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, 

jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang 

saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi 

pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik. 

Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan 

lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi 

korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, 

Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas 

sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi 

untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya 

komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli 

terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena 

kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan 

umat manusia di masa datang. 

Sebagai contoh, terdapat sebuah perusahaan di Indonesia yang menjalankan 

strategi bisnis dengan konsep 3 P yaitu Profit, memastikan bahwa tetap mampu 

memenuhi permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya murah sebagai sebuah 

perusahaan internasional yang kompetitif. Konsep kedua yaitu Planet, memastikan 

bahwa pelaksanaan usaha tetap melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi 

penurunan kualitas lingkungan. Konsep ketiga People dengan meyediakan kesempatan 

untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan serta menjadi tempat untuk pilihan 

pekerjan. 

Perusahaan tersebut memiliki 6 konsep srategi pelaksanaan CSR yaitu 

environment, community empowerment, improving workplace, volunterism, 

stakeholders engagement dan transparency.  



Perusahaan tersebut menyimpulkan bahwa melaksanakan bisnis di Indonesia 

memiliki tantangan yang besar terutama untuk perusahaan extractive. Bisnis bukan 

hanya dilaksanakan beyond compliance tapi harus juga melibatkan stakeholder 

(stakeholders engagement) . Perusahaan tersebut berkomitmen untuk menjalankan 

usaha dengan mengutamakan prinsip-prinsip sustainable management, Socio-

economic contribution dan conservation and environmental responsibility. CSR 

sebagai core competency dilakukan sebagai sebuah nilai yang dilakukan oleh semua. 

Salah satu yang dilakukan perusahaan tersebut adalah melakukan collaborative effort 

dengan LSM sebagai usaha untuk mengelola konflik dan isu sosial serta ekonomi yang 

merupakan tiket untuk melakukan bisnis sehingga bisa menjanjikan bisnis yang 

berkelanjutan. 

Sedangkan menurut Harahap (2008), keterlibatan sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan keadaan di negara Indonesia, yaitu: 

1. Lingkungan hidup, antara lain: pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan 
pengrusakan alam, konservasi alam, keindahan lingkungan, pengurangan 
polusi suara, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset 
dan pengembangan lingkungan, kerjasama dengan energi, yaitu antara lain: 
konservasi dan penghematan energi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 
aktivitasnya. 

2. Sumber daya manusia dan pendidikan, antara lain: keamanan dan kesehatan 
karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi 
karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk 
mendorong partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, 
pendirian sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, 
pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, dan peningkatan karir 
karyawan. 

3. Praktek bisnis yang jujur, antara lain: memperhatikan hak-hak karyawan 
wanita, jujur dalam iklan, kredit, service, produk, jaminan, mengontrol 
kualitas produk, pemerintah, universitas, dan pembangunan lokasi rekreasi. 

4. Membantu masyarakat lingkungan antara lainnya: memanfaatkan tenaga 
ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak 
campur tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, 
sekolah, rumah ibadah, perbaikan desa atau kota, sumbangan kegiatan sosial 
masyarakat, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana 
pengangkutan pasar. 

5. Kegiatan seni dan kebudayaan, antara lain: membantu lembaga seni dan 
budaya, sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya 
dalam iklan, merekrut tenaga yang berbakat dalam seni dan olah raga. 



6. Hubungan dengan pemegang saham, antara lain: sifat keterbukaan direksi 
pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan 
keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. 

7. Hubungan dengan pemerintah, antara lain: menaati peraturan pemerintah, 
membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, 
membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, 
membantu secara umum peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, 
membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meningkatkan produktivitas 
sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen. 

 

• Kebutuhan akan Standarisasi CSR  

Secara singkat CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan yang bersifat sukarela. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi 

untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, 

karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stakeholder. Sedangkan program 

charity dan community development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR. 

Dalam praktiknya, memang charity dan community development dikenal 

lebih dahulu terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Serta, 

kebutuhan perusahaan untuk lebih dapat diterima masyarakat. Sementara itu, lebih 

jauh CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan 

memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja 

pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih 

luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya 

kesejahteraan. 

Memang ada pendekatan yang berbeda-beda terhadap ketentuan dan 

pelaksanaan CSR. Dari sisi pendekatan, misalnya, ada community based 

development project yang lebih mengedepankan pembangunan keterampilan dan 

kemampuan kelompok masyarakat. Ada pula yang fokus pada penyediaan 

kebutuhan sarana. Dan, yang paling umum adalah memberikan bantuan sosial 

secara langsung maupun tidak langsung guna membantu perbaikan kesejahteraan 

masyarakat, baik karena eksternalitas negatif yang ditimbulkan sendiri maupun 

yang bertujuan sebagai sumbangan sosial semata. 

 



2.3.8 Bentuk dan Isi Laporan CSR (Sustainability Reporting) 

Dikutip dari www.wikipedia-indonesia.com\csr.html (2008) untuk 

menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang baik maka 

perusahaan dapat membuat pelaporan atas dilaksanakannya beberapa standar CSR 

termasuk dalam hal: 

1. Akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai standar John 
Elkington yaitu laporan yang menggunakan dasar triple bottom line (3BL).  

2. Global Reporting Initiative, yang mungkin merupakan acuan laporan 
berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini.  

3. Verite, acuan pemantauan.  
4. Laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000.  
5. Standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000.  
 

Menurut Jan Hoesada (2007;3) garis besar laporan SR adalah sebagai 

berikut:  

1. Visi dan strategi 
2. Profil 

2.1 Profil organisasi 
2.2 Lingkup laporan SR 
2.3 Profil laporan SR 

3. Struktur Governance dan system manajemen  
3.1 Struktur dan governance 
3.2 Harapan stakeholder 
3.3 Kebijakan manajemen dan system manajemen 

4. Laporan kinerja ekonomik, lingkungan, dan sosial 
4.1 Laporan kinerja ekonomik berdasar indikator kinerja ekonomik 
4.2 Laporan kinerja lingkungan berdasar indikator kinerja lingkungan 
4.3 Laporan kinerja sosial berdasar indikator kinerja social 

 
Menurut artikel yang dikutip dari www.theowordpress.com (2008) 

pertanggung jawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut 

Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai 

kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan 

produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang 

menempatkan isu, tantangan dan peluang Sustainability Development yang 

membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya. 

http://www.wikipedia-indonesia.com/csr.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akuntabilitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=AA1000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Elkington&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Elkington&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Triple_bottom_line&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Reporting_Initiative&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Verite&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SA8000&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_14000&action=edit&redlink=1
http://www.theowordpress.com/


Darwin (2004) yang dikutip dari www.theowordpress.com (2008) mengatakan 

bahwa Corporate Sustainability Reporting terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja 

ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) 

mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu 

sbb: 

a. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 
perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan 
pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.  

b. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.  
c. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.  
d. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam 

kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.  
e. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll  
 

Beberapa standard laporan yang sudah dikenal untuk menunjukkan good 

business performance adalah: Standard Account Ability (AA1000) berdasarkan konsep 

Triple Bottom Line (3BL) yang digagas John Elkington, Pedoman Pelaporan 

Berkelanjutan Global Reporting Initiative, Pedoman Monitoring Verite, Social 

Accountability International (SA8000); dan Standar Manajemen Lingkungan ISO 

14000.  

Selain itu, dikenal pula Communication on Progress (COP) yang dirumuskan 

PBB sebagai sebuah standar laporan perusahaan untuk menunjukkan perbaikan 

kontinyu mengenai implementasi sepuluh prinsip Global Compact yang bersifat 

universal. FTSE4 Good Index juga dikenal sebagai perangkat evaluasi kinerja CSR 

berdasarkan beberapa kriteria.  

Menurut Edi Suharto (2008) menekankan pentingnya enam prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam membuat pelaporan CSR yang baik :  

• Accuracy: informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh 
pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat.  

• Balance: seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari 
kegiatan CSR yang dilakukan.  

• Comparability: aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus 
konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu.  

• Clarity: informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan 
bisa diakses oleh pemangku kepentingan.  
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• Reliability: informasi harus ajeg dan terpercaya yang dikumpulkan, 
direkam, dianalisis dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang 
dapat dipertanggung jawabkan.  

• Timeliness: laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi 
pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan. 
 
  

2.4 Penerapan CSR Dalam Perusahaan 

Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia menurut Said dan Abidin (2008) sebagai berikut: 

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara 
langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau 
menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk 
menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat 
seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau 
menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan 
mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini 
merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan 
menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan 
untuk operasional yayasan. 

3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui 
kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, 
universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam 
melaksanakan kegiatan sosialnya. 

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut 
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang 
didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya 
oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif 
mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan 
program yang telah disepakati. 

 

2.4.1 Pengungkapan Sosial dan Pelaporan CSR Sebagai Tanggung Jawab 

Perusahaan 

Pertanggung jawaban sosial timbul jika organisasi memiliki kesadaran bahwa 

mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap 

lingkungannya. Ramanathan (1976) dalam Puspitaningrum (2004) mengemukakan 

tiga tujuan dari pengungkapan sosial, yaitu:  

a. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan tiap periode, 

yang tidak hanya berupa internalisasi sosial cost dan social benefit, tetapi 



juga pengaruh eksternalitas tersebut terhadap kelompok sosial yang 

berbeda.  

b. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan 

secara langsung mempengaruhi sumber daya dan status kekuatan dari 

individu, masyarakat, kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan 

prioritas sosial di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain.  

c. Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan 

dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan 

sumbangan perusahaan terhadap tujuan sosial.  

d. Untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan dalam globalisasi 

dan/atau perdagangan bebas.  

Corporate Social Responsibility dan Lingkungan  

Disclosure lingkungan dalam praktik seiring dengan semakin meningkatnya 

tuntutan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan dan semakin diaturnya masalah 

lingkungan dalam bentuk undang-undang, maka jumlah disclosure lingkungan dalam 

annual reports meningkat sejak 1989 (www.theowordpress.com (2008)). Sedangkan 

menurut survey KPMG, selama 1994-1995 perusahaan-perusahaan yang men-disclose 

lingkungan di United Kingdom semakin meningkat, tetapi kurangnya standar atau 

pedoman, bersamaan dengan adanya ketidakpastian kepada siapa disclose lingkungan 

tersebut ditujukan, membuat pelaporan isu lingkungan tersebut sangat bervariasi 

(www.theowordpress.com (2008)). 

Dari sisi manajemen, luasnya disclose kewajiban lingkungan berhubungan 

dengan 4 faktor, yaitu (1) peraturan, termasuk tindakan pemaksaan, (2) peradilan dan 

negosiasi, (3) implikasi pasar modal, dan (4) pengaruh peraturan yang lain. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring dengan semakin banyaknya 

peraturan-peraturan dan pemaksaan hukum, jumlah disclose isu lingkungan semakin 

meningkat, tetapi karena pedomannya belum jelas dan kepada siapa disclose tersebut 

ditujukan, maka disclose isu lingkungan masih sangat variatif. Untuk itu perlu 

pedoman yang jelas dalam pelaporan lingkungan beserta menentukan secara jelas 

siapa pengguna isu lingkungan yang sebenarnya (www.theowordpress.com (2008)). 
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2.4.2 Program Audit CSR 

Menurut Curalea (2007) sebuah program audit CSR dapat mencakup semua 

atau salah satu risiko berikut:  

a. Efektivitas dari operasi kerangka untuk pelaksanaan CSR.  
b. Efektivitas pelaksanaan spesifik, proyek-proyek besar CSR.   
c. Kecukupan pengendalian internal dan meninjau mekanisme.   
d. Kemapanan langkah-langkah kinerja.   
e. Pengelolaan risiko yang terkait dengan faktor eksternal seperti regulasi,  

pengelolaan potensi buruk atas perhatian LSM, dan lain-lain.   
  

Menurut Curalea (2007) sebuah tanggung jawab sosial perusahaan mungkin 

berinisiatif menangani banyak komponen program baik internal maupun eksternal 

termasuk pertimbangan: 

a.  Dana sumbangan & Resources  
Manajemen harus memastikan bahwa sumbangan harus hati-hati ditinjau 
dan berdasarkan pertimbangan suara. Walaupun ini adalah sangat umum 
jenis keterlibatan masyarakat dalam waktu, jumlah dana, dan jenis hadiah 
harus dipertimbangkan. Beberapa perusahaan memungkinkan pegawainya 
untuk menjadi relawan di masyarakat pada waktu dibayar.  

b.   Pelaksanaan Proyek 
Sering terjadi pada perusahaan besar, CSR proyek yang bertujuan 
menyampaikan brand yang tinggi atau dampak bisnis. Proyek-proyek ini 
biasanya memerlukan waktu yang lama dan melibatkan investasi yang 
signifikan dari waktu dan sumberdaya, baik moneter dan masyarakat. 
Penetapan tujuan yang jelas, sumber-sumber yang memadai, efektif dan 
pemantauan independen tinjauan kinerja proyek sangat penting untuk 
meraih kesuksesan. 

c. Komunikasi  
Membuat rencana untuk berkomunikasi yang efektif dengan karyawan dan 
masyarakat untuk menjelaskan tindakan perusahaan terkait dampak kepada 
masyarakat. Menilai hubungan publik dan kecukupan dari fungsi PR dalam 
menangani masalah-masalah sosial. 

d. Analisis Sosial Responsibility  
Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang didedikasikan untuk 
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan penelitian masalah tanggung jawab 
sosial. Melakukan liaisons dengan kelompok masyarakat dan bekerja sama 
dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan publik 
atau lingkungan akan membantu perusahaan memahami masalah yang 
sesuai. 

e. Kebijakan manajerial & Penunjang Keputusan  
Semua tingkat organisasi dan tujuan perusahaan harus memasukkan rencana 
tanggung jawab sosial. Intensi ini dapat dimasukkan dalam kebijakan dan 
prosedur, pernyataan kepada publik, kampanye pemasaran, dan transparan 



yang dibuat ke publik (di mana perlu). Keputusan manajemen harus 
memasukkan tanggung jawab sosial pertimbangan khususnya yang 
berdampak langsung terhadap masyarakat. Misalnya, operasi atau tanaman 
yang membuat kebisingan, lalu lintas, atau pencemaran, atau apapun yang 
menimpa pada bagian dari masyarakat harus termasuk komponen tanggung 
jawab sosial.  

f. Penelitian & Pengembangan   
Perusahaan dapat melakukan penelitian atau menjadi alternatif metode 
pendekatan untuk operasi atau produk dan limbah yang tidak diinginkan dan 
dibuang didaur ulang menjadi produk baru. Misalnya, perusahaan 
manufaktur dapat mendukung program daur ulang untuk printer tinta kartrid 
dan produk lain untuk memastikan benar dan aman atas pemakaian ulang. 

g. Partisipasi Program Pemerintah  
Perusahaan bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk memberikan 
penelitian mengenai isu-isu bersama dan pesaing industri mereka. 
Perusahaan yang lebih baik memahami masalah di isu dan tanggung jawab 
pemerintah dapat membantu memastikan mereka merupakan bagian dari 
solusi bukan bagian dari masalah. Perusahaan juga dapat memastikan 
perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan mandat adalah 
suara, efektif, dan memasukkan umum kepentingan.  

 
Reputasi risiko yang terkait dengan kurangnya program CSR, alat potensi 

pelanggaran etika, dan bebagai kejadian red flag harus dipertimbangkan selama 

perencanaan audit tahunan. Untuk perusahaan yang mengembangkan program ERM, 

bagian CSR harus dimasukkan.  

Fungsi audit internal dalam posisi yang kuat untuk membantu mengidentifikasi 

isu-isu bahwa perusahaan mungkin tidak akan menangani secara memadai.  

 

2.4.3 Ruang Lingkup Audit CSR 

2.4.3.1 Audit Sosial 

Pada umumnya audit dikenal sebagai sebuah asesmen dan evaluasi yang 

melibatkan pengumpulan informasi mengenai sistem dan laporan keuangan dari 

sebuah perusahaan. Audit seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang kompeten, 

independen dan objektif yang dikenal sebagai auditor atau akuntan.  

Menurut Edi Suharto (2008) proses audit sosial memerlukan komitmen yang 

kuat dari orang-orang kunci, seperti CEO dan Board of Director, dalam organisasi 

yang diaudit. Dalam implementasinya, audit sosial juga memerlukan keterlibatan 

stakeholders, termasuk pekerja, klien, relawan, pendiri, kontraktor, supplier dan 



penduduk setempat yang terkait dengan operasi perusahaan. Para auditor sosial 

biasanya bekerja sama dengan shareholders dan stakeholders untuk merancang, 

mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menganalisis informasi. Metoda penelitian 

yang digunakan melibatkan survey, wawancara, bookeeping dan bahkan studi kasus. 

Tujuan-tujuan organisasi merupakan ”the starting point” dengan mana indikator-

indikator dampak ditentukan, stakeholders diidentifikasi dan teknik-teknik penelitian 

dikembangkan secara rinci.  

 

2.4.3.2 Audit Lingkungan 

Menurut Unhee Kim yang dikutip dari buku Internal Auditing Sawyer 

(2005;293) manfaat audit lingkungan disebutkan sebagai berikut : 

1. Registrasi pengorganisasian standar internasional 
Apabila dilakukan dengan benar,audit merupakan bukti yang baik dalam 
penanganan masalah lingkungan. 

2. Data pendukung divisi manajemen 
Memberikan informasi penting yang berhubungan dengan risiko lingkungan 
dan penggunaan sumber daya dalam perbaikan masalah.  

3. Jaminan keajiban 
Memberikan identifikasi atas kewajiban yang berhubungan dengan operasi 
organisasi dan pembubaran organisasi. 

4. Alat pengukuran 
Berperan sebagai alat pengukur dalam menentukan kinerja. Membantu 
dalam integrasi bisnis dan sasaran lingkungan.  

5. Manajemen kepatuhan 
Membantu pengelolaan berbagai hukum negara yang berhadapan dengan 
hukuman atas ketidaktaatan. 

6. Proses pendidikan 
Membantu memahamimasalah, risiko, dan aspek manajemen dari fungsi 
lingkungan. Juga dapat berperan sebagai sebuah proses pendidikan untuk 
karyawan lain dalam organisasi. 

7. Hubungan publik dan pemasaran 
Pengguna dan publik menjadi peduli terhadap keinginan dan aktivitas 
organisasi agar menjadi warga negara korporasi yang bertanggung jawab. 

8. Hubungan dengan BAPEPAM 
Memberikan informasi kepada BAPEPAM yang mensyaratkan 
pengungkapan. Membantu dalam manajemen kewajiban lingkungan dan 
dalam penelaahan manajemen lingkungan. 

9. Manajemen proaktif 
Memberikan informasi yang cepat tentang adanya kejadian dan masalah 
ketidaktaatan dan memberikan waktu untuk tindakan perbaikan yang 
efektif. Hal ini dapat memberikan nilai ekonomis dan reputasi. 



Pada tahun 1994, IIA menerbitkan pedoman untuk auditor internal berjudul 

Environmental Auditing Risk Assessment Guidelines oleh Herbert D. Glover dan 

James C. Flagg. Peluncuran pedoman ini memberikan nilai tambah yang besar bagi 

organisasi audit yang telah atau akan aktif bergerak dalam bidang lingkungan. 

Menurut Sawyer (2005;294) pedoman tersebut telah menekankan serangkaian langkah 

audit dasar yang berhubungan dengan klasifikasi atas tiga bidang kegiatan audit. 

Ketiganya dijelaskan sebagai berikut: 

Kegiatan sebelum audit  
Memilih dan menjadwalkan fasilitas untuk melakukan audit 
Memilih anggota tim audit 
Melakuakan audit penilaian awal   

Kegiatan di lokasi 
Memeriksa sistem manajemen lingkungan 
Mengumpulkan bukti audit 
Mengevaluasi temuan-temuan audit 
Melaporkan temuan ke pihak berwenang 
 

Kegiatan setelah audit 
Menerbitkan konsep laporan 
Menerbitkan laporan akhir 
Menyiapkan rencana dan penerapan tindakan 
Menindaklanjuti rencana tindakan 

 
Seluruh audit lingkungan dapat ditempatkan ke dalam tujuh jenis berikut. 

Audit cenderung untuk dilakukan sebagai audit internal atau dapat dikerjakan oleh ahli 

organisasi di luar, atau dapat dikerjakan oleh auditor eksternal, baik untuk kepentingan 

mereka maupun untuk auditor internal. Menurut Sawyer (2005;297) tujuh jenis 

tersebut adalah sebagi berikut: 

1. Audit kepatuhan 
Menentukan apakah kegiatan dan operasi berada dalam kendali hukum yang 
diwajibkan oleh peraturan. 

2. Audit sistem manajemen lingkungan 
Berfokus pada kesiapan sistem untuk memastikan bahwa sistem ini 
beroperasi dengan tepat untuk mengelola risiko lingkungan masa 
mendatang. Audit tersebut dilakukan secara internal jika proses audit 
lingkungan telah matang. 

3. Audit transaksi 
Audit ini disebut juga: (a) audit perolehan dan pelepasan, (b) penilaian 
lokasi transfer properti, (c) evaluasi transfer properti, (d) uji tuntas (due 
diligence). Audit ini adalah sebuah alat manajemen risiko bagi bank, 



pembeli tanah, agen pemberi pinjaman, dan bagi organisasi pembeli tanah 
untuk tempat fasilitas atau menerimanya sebagai hadiah atau bantuan.    

4. Fasilitas penyimpanan, pengelolahan, dan pembuangan 
Audit yang mencakup penelusuran bahan-bahan yang berbahaya melalui 
keberadaanya. Seluruh bahan yang berbahaya harus ditelusuri dari hulu 
sampai hilir dan “pemilik” dari bahan tersebut memiliki kewajiban 
sepanjang pemiliknya memang ada. 

5. Audit pencegahan polusi 
Penilaian operasioanl yang berperan untuk mengidentifikasi peluang yang 
dapat meminimalkan limbah dan menghilangkan polusi pada sumbernya 
daripada dikontrol pada akhir proses. 

6. Audit akrual kewajiban lingkungan 
Penelaahan yang sah secara teknis melibatkan perhitungan dan pelaporan 
akrual kewajiban untuk isu-isu lingkungan yang diketahui. 

7. Audit produk 
Penilaian proses produksi dari sebuah fasilitas. Tujuannya adalah untuk 
memberikan jaminan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan dan 
memenuhi kepentingan sensitif lingkungan. 

 
Tujuh jenis audit lingkungan diatas memiliki tujuan internal maupun eksternal. 

Menurut Sawyer (2005;297) tujuan internal mecakup memberikan informasi kepada 

manajemen apakah: 

1. “Operasi telah sesuai dengan peraturan; 
2. “Kewajiban berhubungan dengan transfer peralatan; 
3. “Kontrak operasi manajemen limbah dilakukan dengan kompeten; 
4. “Keputusan manajemen lingkungan dibuat berdasarkan fakta; 
5. “Akrual kewajiban lingkungan sudah tepat; atau 
6. “Apakah kegiatan lain yang dilakuakn telah berjalan konsisten dan tepat.” 

 
Dasar-dasar dari aspek program audit lingkungan menurut Sawyer (2005;300), 

adalah sebagai berikut: 

• Memperoleh dukungan manajemen. 
• Mengembangkan sebuah rencana dasar audit. 
• Membuat operasi permulaan yang memadai dan terpadu. 
• Memilih dan melatih staf. 
• “Meminimalkan kesalahan.” 

 
Menurut Sawyer (2005;300) konsep audit harus dijual ke manajemen sebagai 

sebuah alat keamanan. Jika dilakukan dengan tepat, audit tersebut akan: 

• Membantu dalam kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 



• Mengidentifikasi bidang-bidang dimana organisasi mengembangkan 
masalah yang dapat berujung pada denda dan biaya perbaikan; juga 
tindakan kriminal yang mungkin dihadapkan pada organisasi dan individu. 

• Membantu memperbaiki penerimaan komunitas dikarenakan upaya agar 
sesuai dengan praktik keamanan, hukum, dan etika. 

• Membantu menentukan kewajiban yang diperlukan untuk pelaporan 
keuangan. 

• Menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan Environmental Protection 
Agency (Badan Perlindungan Lingkungan) karena aspek kebijakan diri. 

 
Dalam merencanakan audit, menurut Sawyer (2005;301) direktur audit 

hendaknya memastikan bahwa penyelidikan tersebut: 

• Dilakukan di sebuah area yang didukung manajemen. 

• Merupakan sebuah operasi yang relatif tidak rumit. 

• Merupakan sebuah fungsi jenis audit yang sederhana. 

Oleh karena itu, keberhasilan dalam audit lingkungan yang kecil pada 

umumnya dilakuakn dalam komunitas audit penting untuk mengembangkan 

kredibilitas dan sikap yang mau bekerja sama dari klien. 

Pengalaman kerja yang tepat untuk staf audit lingkungan yang didefinisikan 

oleh ISO 14012.2 yang dikutip dari buku Internal Auditing karangan Sawyer 

(2005;302), adalah sebagai berikut: 

• Teknologi dan sains lingkungan. 
• Aspek teknis dan lingkungan dari operasi fasilitas 
• Persyaratan hukum, undang-undang, dan dokumen lingkungan terkait yang 

relevan. 
• Standar dan sistem manajemen lingkungan. 
• Prosedur proses dan teknik audit. 

 
Untuk semua hal diatas, seharusnya ditambahkan hubungan antar individu 

yang baik, terutama di dalam bidang audit yang baru dengan risiko terlalu tinggi dan 

berpotensi memicu munculnya masalah. 

Karena kompleksitas dari audit lingkungan, tim audit hendaknya dilengkapi 

dengan individu atau organisasi yang mewakili disiplin ilmu lain, seperti yang 

disebutkan oleh Sawyer (2005;312) antara lain: 

• Ahli hukum, yang memiliki pengetahuan dalam kegiatan lingkungan. 
• Ahli teknik lingkungan. 
• Ahli manajemen lingkungan. 



• Ilmuwan lingkungan. 
• Individu yang ahli dalam hukum lingkungan pemerintah, undang-undang, 

dan pelaporan yang dibutuhkan. 
 

Organisasi audit lingkungan hendaknya bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa para ahli tersebut kompeten untuk melaksanakan pekerjaan mereka. 

Individu atau organisasi tersebut hendaknya (Sawyer (2005;313)): 

• Mendapatkan referensi yang independen untuk pekerjaan yang sejenis. 
• Mencari ahli dari referensi yang mendukung. 
• Meminta kepada para ahli, bukti-bukti yang mengungkapkan pekerjaan 

sejenis sebelumnya. 
• Melakuakn wawancara kepada karyawan organisasi yang memiliki 

pengetahuan. 
• Meminta para ahli untuk menjelaskan di dalam sebuah proposal yang resmi 

tentang pekerjaan yang akan dilakukan. 
• Menghubungi industri atau lembaga yang profesional untuk meminta 

referensi-atau paling tidak surat kepercayaan. 
• Menghubungi organisasi pemerintah sehubungan dengan kredibilitas dan 

penerimaan kerja. 
 

Proses audit lingkungan mungkin penuh dengan masalah potensial, 

kebanyakan berhubungan dengan keunikan bidang yang sedang diaudit dan juga 

dengan pendekatn khusus yang merupakan karakteristik dari jenis audit lingkungan. 

Menurut Sawyer (2005;313) beberapa masalah yang mungkin terjadi antara lain: 

1. Filosofi organisasi yang tidak didefinisikan dengan memadai dalam 
manajemen risiko lingkungan. Oleh karena itu, kelompok audit tidak 
memiliki fondasi perusahaan untuk mengembangkan proses audit. 

2. Staf audit mungkin kurang ahli dalam melaksanakan audit dalam wilayah 
lingkungan yang khusus. Keahlian ini meliputi ilmuwan, ahli teknis, ahli 
hukum, dan ahli lingkungan. 

3. Organisasi audit mungkin menggunakan peralatan audit yang sudah tidak 
mutakhir. 

4. Laporan auditlingkungan mungkin tidak akurat atau sesuai dengan evaluasi 
teknis yang dilaporkan dalam kertas kerja. 

5. Laporan mungkin tidak berisi fakta dan mungkin menyajiakan opini yang 
tidak mendukung. 

6. Hal-hal dramatis dan berlebihan mungkin disajikan. 
7. Laporan audit (dan kertas kerja yang mendukung) dapat digunakan sebagai 

bukti pelanggaran. 
8. Jika rekomendasi audit tidak diterapkan, masalah dapat terjadi ketika situasi 

diketahui oleh organisasi audit internal di Indonesia. 
 



Adapun risiko-risiko yang akan timbul dalam melakukan audit lingkungan 

menurut Sawyer (2005;314) antara lain: 

1. Penggunaan laopran audit melawan organisasi dalam sebuah tindakan yang 
berkaitan dengan undang-undang. 

2. Biaya yang mendukung biaya karyawan dan teknis. 
3. Kehilangan kepercayaan publik bila masalah diungkapkan. 
4. Kurangnya kemampuan pendanaan atau teknis untuk menyelesaikan 

masalah. 
5. Pelaporan mandiri tidak menghilangkan potensi adanya hukuman perdata. 
6. Sebuah audit lingkungan mungkin dapat ditemukan (secara sah) dalam 

sebuah tindakan penegakan hukum atau proses pengadilan. 
7. Temuan dangat sering terjadi dan sangat kompleks sehingga para karyawan 

kewalahan. 
 

2.5 Peran Auditor Internal Dalam Penerapan CSR 

Peran auditor internal kepada gerakan CSR adalah melalui tata kelola dan 

manajemen risiko, harus memberikan jaminan yang wajar bahwa organisasi dapat 

memenuhi tujuan strategis. CSR yang berkelanjutan adalah subset dari visi, nilai, dan 

strategi suatu perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan audit internal harus memberikan 

jaminan dan layanan konsultasi untuk manajemen dan para pengambil keputusan 

lainnya untuk menilai seberapa baik organisasi dalam mencapai tujuan CSR.   

Peran auditor internal yang berkualitas dan mempunyai kapasitas dalam posisi 

yang kuat untuk membantu mengidentifikasi isu-isu bahwa perusahaan mungkin tidak 

akan menangani secara memadai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


