
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Auditor 

Auditor internal adalah bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. 

Tinjauannya adalah audit terhadap setiap berbagai dari prosedur-prosedur dan metode 

operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan. Pada akhir 

kegiatannya biasanya diajukan saran-saran rekomendasi manajemen untuk 

meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif.  Kemandirian para pemeriksa internal dapat 

memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat 

diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat 

diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal. 

 

2.1.1 Jenis-jenis Auditor 

Menurut Arens et al (2006 : 15-16) terdapat empat jenis auditor yang umum 

dikenal dalam masyarakat, yaitu: Certified Accountant Public Firms, General 

Accounting  Office Auditors, Internal Revenue Agent, and Internal Auditors. 

1. Certified Accountant Public Firms (Akuntan Publik)  

Akuntan publik disebut juga auditor eksternal atau auditor independen untuk 

membedakannya dengan auditor internal. Akuntan ini bertanggung jawab atas 

pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan organisasi yang dipublikasikan dan 

memberikan opini dan informasi yang diauditnya itu. 

2. General Accounting  Office Auditors (Akuntan Pemerintah) 

Dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan pemerintah. Audit ini 

mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dan 

laporan audit ini diserahkan kepada kongres dalam hal ini untuk Indonesia adalah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

 



3. Internal Revenue Agent (Akuntan Pajak) 

Akuntan pajak mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pada pembayaran 

pajak oleh wajib pajak. Lingkup pekerjaannya adalah memeriksa apakah wajib 

pajak telah benar memberikan pajaknya sesuai dengan prosedur dan hukum yang 

berlaku. 

4. Internal Auditors (Auditor Internal) 

Auditor internal adalah bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. 

Tinjauannya adalah audit terhadap setiap berbagai dari prosedur-prosedur dan 

metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan. 

Pada akhir kegiatannya biasanya diajukan saran-saran rekomendasi manajemen 

untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

Pada dasarnya layanan yang diberikan oleh para auditor di setiap cabang audit di 

atas adalah sama, yang membedakannya adalah tanggung jawab dan tingkat kebebasan 

yang berbeda.  

 

2.1.2 Pengertian Audit Internal  

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang didirikan dalam 

suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi secara 

menyeluruh yang bertujuan membantu dan memperbaiki kinerja semua tingkatan 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Aktivitas audit internal menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan 

pengendalian internal. Ketika melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bersifat 

objektif dan kedudukannya dalam perusahaan adalah independen. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka penulis mengemukakan 

pendapat tentang pengertian audit internal, yaitu: Konsorsium Organisasi Profesi 

Auditor Internal (2004:5), dapat diartikan sebagai berikut: 

“Auditor internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 
independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah 
dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 
organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko, pengendalian, proses governance.”       
 
 
     



 Dari pengertian sebelumnya dapat diuraikan kata-kata kunci audit internal, 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan assurance dan konsultansi. 

Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi bagi organisasi atau 

perusahaan. 

2. Independen dan objektif. 

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya 

secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan 

penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana hal ini sangat 

diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat 

diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal. 

Status organisasi unit audit internal harus memberikan keleluasaan untuk memenuhi 

atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. para auditor 

internal harus melakukan pemeriksaan secara objektif. Objektif adalah sikap bebas 

yang harus dimilki oleh para auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan.  

3. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Auditor internal diharapkan dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

4. Pendekatan yang sistematis dan teratur. 

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus tepat pada pokok 

permasalahan / tidak bias, sehingga permasalahan yang dihadapi organisasi / 

perusahaan dapat segera terdeteksi dan diatasi.  

5. Pengelolaan risiko 

Auditor internal memiliki fungsi dalam membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. 

6. Pengendalian 

Auditor internal memiliki fungsi audit internal dalam membantu organisasi dalam 

memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendukung peningkatan 

pengendalian intern secara berkesinambungan. 

 



7. Proses Governance 

Auditor internal memiliki fungsi audit internal dalam menilai dan memberikan 

rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai 

tujuan-tujuan berikut: 

1) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi. 

2) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. 

3) Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit 

yang tepat di dalam organisasi. 

4) Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan diri, dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, auditor 

eksternal serta manajemen. 

Pengertian audit internal menurut Sawyer (2003:6) adalah sebagai berikut: 

“Audit internal is a systematic, objective appraisal by auditor internal of the 
operation and control within organization by determine whether: 
1. Financial and operating information is accurate and reliable 
2. Risk to the enterprise are identified and minimized 
3. External regulation and acceptable internal policies and procedure are 

followed 
4. Satisfactory operating criteria are met 
5. Resources are used effectively archieved all for the purpose of as sitting 

members of the organization in the effective discharge of their 
responsibilities.” 

 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang objektif dan sistematis dalam menilai pengendalian dan kegiatan operasi 

dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk meyakinkan bahwa:  

1. Informasi keuangan dan operasi harus akurat dan reliabel 

2. Risiko bisnis dapat diidentifikasi dan diminimalisasi 

3. Peraturan, kebijakan dan prosedur telah ditaati  

4. Tercapainya kriteria kegiatan operasional organisasi 

5. Meyakinkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif serta 

penempatan para anggota organisasi berjalan secara efektif sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

Berdasarkan pengertian diatas jelas terlihat adanya perbedaan pengertian audit 

internal antara pengertian lama dan baru, seperti tampak pada Tabel 2.1 di bawah ini:   

 



Tabel 2.1 

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

Lama 1947 Baru 1999 

1. Fungsi penilaian independen yang 

dibentuk dalam suatu organisasi 

1.    Suatu aktivitas independen objektif 

2. Fungsi penilaian 2.    Aktivitas pemberian jaminan 

keyakinan dan konsultasi 

3. Mengkaji dan mengevaluasi 

aktivitas organisasi sebagai bentuk 

jasa yang diberikan bagi organisasi 

3.    Dirancang untuk memberikan suatu 

nilai tambah serta meningktakan 

kegiatan operasi organisasi 

4. Membantu agar para anggota 

organisasi dapat menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif 

4.    Membantu organisasi dalam usaha 

mencapai tujuannya 

5. Memberi hasil analisis penilaian, 

rekomendasi, konseling, dan 

informasi yang berkaitan dengan 

aktifitas yang dikaji dan 

menciptakan pengendalian efektif 

dengan biaya yang wajar 

5.    Memberikan suatu pendekatan 

disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektifan manajemen risiko, 

pengendalian, dan proses 

pengaturan dan pengelolaan 

organisasi 

Sumber : Hiro Tugiman (2004:15) 

 

Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa audit internal dalam suatu 

perusahaan terkandung pengertian sebagai berikut :   

1. Mempunyai sifat penilaian yang tidak memihak dan objektif, karena merupakan 

bagian yang terlepas dari kegiatan operasi perusahaan. 

2. Memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan baik finansial maupun 

nonfinansial. 

3. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan telah dijalankan 

seperti yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

4. Merupakan fungsi staf di dalam operasi perusahaan. 

5. Mempunyai tanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan. 



6. Aktivitas penilaian dan pemeriksaan secara terus-menerus. 

7. Merupakan alat pengendalian bagi manajemen untuk memeriksa dan mengevaluasi 

kecukupan dan keefektifan alat kontrol lain. 

8. Memberikan jasa-jasa bagi manajemen yang sifatnya melindungi dan membangun 

melalui laporan-laporannya. 

9. Memberikan analisis, penilaian, saran, nasihat, dan informasi kepada manajemen 

sehubungan dengan aktifitas yang diperiksanya. 

   

Dengan kata lain, pemeriksaan internal merupakan suatu aktifitas independen 

dan objektif yang didesain untuk memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang 

dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi 

perusahaan. Fungsi audit ini juga akan membantu perusahaan atau organisasi untuk 

mencapai tujuan dengan melakukan pendekatan sistematis, melakukan pengujian dan 

meningkatkan efektifitas fungsi-fungsi dalam organisasi. 

 

2.1.3 Tujuan Audit Internal  

Audit internal merupakan salah satu fungsi pada perusahaan yang juga 

mendukung pencapaian tujuaan perusahaan. Audit internal memberikan jasa assurance 

(memberikan keyakinan) kepada manajemen melakukan perbaikan atas sistem 

pengawasan perusahaan secara keseluruhan, Tujuan audit internal juga dikemukakan 

oleh Hiro Tugiman, (2006:99) sebagai berikut: 

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

 

2.1.4  Ruang lingkup Internal Audit 

Adapun ruang lingkup audit internal mencakup pengujian dan penilaian atas 

kelayakan dan efektifitas dari pengendalian intern perusahaan serta kualitas pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, ruang lingkup auditor internal meliputi  kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1. Reliabilitas dan integritas informasi 

2. Menelaah sistem-sistem yang ada untuk menjaminketaatan terhadap kebijakan-

kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, hukum-hukum, dan peraturan-



peraturan yang dapat mempengaruhi operasi dan laporan, serta dapat menentukan 

apakah organisasi mematuhinya atau tidak.   

3. Menilai keekonomisan dan efisiensi dari sumber-sumber yang digunakan. 

4. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah operasi dan program 

dilaksanakan sesuai rencana. 

5. Standar kerja ruang lingkup audit internal dalam penugasan. 

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap 

kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi dan 

kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Hiro Tugiman, 1997:41). Yang mengandung arti 

bahwa : 

1. Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus 

dilaksanakan. 

2. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian intern adalah 

menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak 

atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara 

ekonomis dan efisien. 

3. Tujuan peninjauan terhadap efektifitas sistem pengendalian intern adalah 

memastikan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan. 

4. Tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah memastikan 

apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. 

5. Tujuan utama pengendalian intern adalah meyakinkan : 

1) Keandalan (realibilitas dan integrasi) informasi 

2) Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan 

perundang-undangan 

3) Perlindungan terhadap harta organisasi 

4) Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien 

5) Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

6. Pengendalian adalah berbagai tindakan yang dilakukan manajemen untuk 

mempertinggi kemungkinan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran, manajemen 

akan merencanakan untuk menyusun dan mengatur pelaksanan berbagai tindakan 

yang tepat untuk memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa berbagai 

tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapainya. Karenanya, pengendalian 



merupakan hasil dari perencanaan penyusunan dan pengaturan yang dilakukan 

secara tepat oleh manajemen. 

7. Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur sedemikian rupa 

untuk memberikan kepastian yang layak dan masuk akal bahwa berbagai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.   

8.  Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses perencanaan, 

penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan apakah terdapat kepastian bahwa 

berbagai tujuan dan sasaran dapat tercapai. Evaluasi terhadap seluruh proses 

tersebut akan menghasilkan berbagai informasi yang dapat digabungkan untuk 

menilai sistem pengendalian intern secara keseluruhan. 

 

2.1.5 Pelaksanaan Audit Internal 

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka audit internal harus 

mengetahui tujuan, wewenang dan tanggung jawabnya secara jelas dan menyeluruh. 

Seperti yang dijelaskan The Institut of Internal Auditors Florida (1995: 39) 

dan The Institute of Internal Auditors UK (1998:54) mengenai tujuan, kewenangan 

dan tanggung jawab audit internal, yaitu:  

“The purpose, authority, and responsibility of the internal auditing 
department should be defined in formal written document (charter). The 
director should seek approval of the charter by senior management as well as 
acceptance by the board. The charter should (a) establish the department’s 
position within the organization; (b) authorize access to access, personnel, 
phisical properties relevant to the performance of audits, (c) define the scope 
of internal auditing activities.”   
 

Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut harus didokumentasikan secara 

resmi dan tertulis atas persetujuan dari manajemen senior. Dokumen berisikan 

mengenai: 1) Keberadaan mengenai fungsi audit internal dalam perusahaan; 2) 

Kewenangan melakukan hubungan dengan catatan dan dokumen, personil, dan properti 

perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi audit, dan 3) ketentuan 

terhadap lingkup aktivitas audit. 

Sesuai dengan pengertian terdahulu, tujuan dari audit internal adalah 

meningkatkan efektifitas aktivitas-aktivitas perusahaan dan bertugas untuk membantu 

manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dengan cara melakukan pemeriksaan 



dan penilaian secara objektif, serta memberikan rekomendasi kepada majemen 

berdasarkan hasil dari pemeriksaan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SPAP (1994 : 322) mengemukakan 

pengertian mengenai tanggung jawab auditor internal sebagai berikut : 

“Auditor intern bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, informasi kepada 
manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara 
wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya 
tersebut audit intern mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan 
dengan aktivitas yang diauditnya.”   
 

Dengan demikian, maka tanggung jawab audit intern meliputi penilaian dan 

pemeriksaan kelayakan efektivitas pengendalian intern yang telah ditetapkan dan 

penilaian petugas yang melaksanakan. 

Berdasarkan penjelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab pemeriksa intern, 

maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksa intern merupakan fungsi staf, yang lepas dari 

fungsi administrasi atau pencatatan dan fungsi keuangan.  

Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal menurut Hiro Tugiman 

(2006 : 99-100), yaitu : 

1. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar 

mereka dapat melaksanakan tanggug jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, 

auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, 

petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan 

pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif 

dengan biaya wajar. 

2. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus dinyatakan 

dalam dokumen tertulis yang formal, misalnya dalam anggaran dasar organisasi. 

Anggaran dasar harus menjelaskan tentang tujuan bagian audit internal, menegaskan 

lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa bagian audit internal 

tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka 

periksa. 

Sedangkan berdasarkan SPAI yang terdiri atas Standar atribut, Standar Kinerja 

dan Standar Implementasi. Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, 

individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar Kinerja 



menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan 

audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari 

perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar Atribut dan Standar 

Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal namun Standar 

Implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu.    

Adapun dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut KOPAI (2004 : 

2), memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan 

kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal. 

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan 

tujuan audit internal. 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. 

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit 

internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan 

operasional organisasi. 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor 

internal. 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya. 

7. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan 

kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal. 

 

Sehingga tujuan, kewenangan, dan tanggug jawab auditor internal yang 

merupakan bagian dari standar atribut sesuai dengan SPAI oleh KOPAI (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 mendapat persetujuan dari 
Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.”  
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung 

jawab fungsi audit internal dinyatakan dalam Charter Audit Internal.   

 

 

 



2.1.6 Tahapan Pelaksanaan Audit Internal 

Program pemeriksaan yang telah didukung dan disetujui oleh manajemen 

merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. 

Selain itu program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolak ukur bagi para 

pelaksana pemeriksa.  

The Institute of Internal Auditors (1995:39) mengemukakan pelaksanaan tugas 

audit sebagai berikut: 

“Audit work should include planning the audit, examining and evaluating 

information, communicating result, and following up.”  

Pelaksanaan tugas audit terdiri dari perencanaan audit, pengujian dan penilaian 

informasi, menyampaikan hasil pemeriksaan, meninjau dan melakukan tindak lanjut 

dari hasil pemeriksaan.  

1. Perencanaan audit 

Sebagai langkah awal, perencanaan audit ini berisikan: 

1) Menyusun tujuan dan lingkup audit 

2) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang akan diaudit 

3) Menentukan sumber-sumber penting dalam melakukan audit 

4) Memberitahukan kepada auditor mengenai pelaksanaan audit 

5) Melaksanakan atau tepatnya survei  terhadap risiko, pengendalian untuk 

mengetahui luas audit yang akan dilaksanakan, dan meminta komentar dan saran 

dari auditee 

6) Menyusun program 

7) Menentukan bagaimana, kapan, dan siapa yang membutuhkan hasil dari audit 

pengesahan rencana audit. 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian auditor internal harus 

mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan 

informasi untuk mendukung hasil audit.   

3. Menyampaikan hasil pemeriksaan 

Auditor internal harus menyampaikan atau melaporkan temuan-temuan yang 

diperoleh dari proses audit. 

 



4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Pemeriksaan internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk 

memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah 

dilakukan tindak lanjut yang tepat. 

 

2.2 Profesionalisme Auditor Internal 

2.2.1 Pengertian Profesionalisme 

Istilah “profesionalisme” berasal dari kata profesi yang mempunyai arti 

pekerjaan yang dikuasai karena pendidikan keahlian. Selanjutnya profesionalisme 

adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi.  

Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu Professus yang makna 

semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Orang yang 

menyandang profesi, biasa disebut profesional. Profesional memiliki hubungan 

pengertian, yaitu: 1) bersangkutan dengan profesi, 2) memerlukan kepandaian khusus 

untuk menjalakankannya, 3) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya 

(lawan kata amatir). Dari pengertian tersebut maka berkembang istilah 

profesionalisme, yaitu “standar perilaku dan tindak tanduk yang diharapkan para 

profesional dalam menjalankan profesinya.” Profesionalisme menuntut kemampuan 

teknis yang tinggi, serta watak dan sikap mental yang berorientasi pada keinginan untuk 

melakukan / menghasilkan yang terbaik. 

Menurut Arens et al (2006:74) 

“Professional means a responsibility for conduct that extended beyond 

satisfying individual responsibilities and beyond the requirement of our society 

law and regulation.    

Yaitu profesionalisme artinya tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari 

sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar 

memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat. Adapun ciri-ciri 

profesionalisme (Versi Sawyer, 2005; hal 10) 

1. Melayani publik 
2. Melalui pelatihan khusus jangka panjang 
3. Menaati kode etik 
4. Menjadi anggota asosiasi dan menghadiri  pertemuan-pertemuan 
5. Publikasi jurnal untuk meningkatkan keahlian 



6. Menguji pengetahuan kandidat auditor bersertifikat 
7. Lisensi oleh Negara atau serifikasi oleh dewan 

 

2.2.2 Profesionalisme Auditor Internal 

 Sikap profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit 

intern. Dalam buku yang berjudul Standar Profesional Audit Internal oleh Hiro 

Tugiman (1997:12) Hasil adapatasi dari Standards For the Professional Practice of 

Internal Auditing yang merupakan standar audit intern yang diakui secara luas oleh 

profesi internal auditor internasional dari The Institute of Internal Auditor dikatakan 

bahwa kegiatan audit internal dilaksanakan dalam berbagai lingkungan yang berbeda-

beda dan dalam organisasi yang memiliki tujuan yang berbeda, ketentuan dan kebiasaan 

yang tidak sama akan mempengaruhi pelaksanaan audit internal di masing-masing 

lingkungan. Oleh karna itu perlu penerapan suatu standar profesi, yang meliputi: 

1. Independensi ; internal auditor harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. 

Objektivitas: internal auditor harus melaksanakan tugasnya yang objektif.  

2. Kemampuan profesional ; internal auditor harus mencerminkan keahlian dan 

ketelitian profesional. 

a. Unit audit internal 

a) Personalia: harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang 

pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan. 

b) Pengetahuan dan kecakapan: unit audit internal harus memiliki dan 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab audit yang diberikan. 

c) Pengawasan: unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi sebagaimana mestinya.  

b. Auditor internal 

a) Kesesuaian adengan standar profesi: internal auditor harus mematuhi standar 

profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

b) Pendidikan berkelanjutan: internal auditor harus mengembangkan 

kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. 



3. Lingkup pekerjaan : harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta 

efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi dan kualitas 

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

a. Keandalan informasi: internal auditor harus memeriksa keandalan informasi 

keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi 

tersebut. 

b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan perundang-undangan: 

internal auditor harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk 

meyakinkan apakah telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan 

peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan, laporan-

laporan serta menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.     

c. Perlindungan terhadap harta: internal auditor harus memeriksa alat atau cara 

yang digunakan untuk melindungi harta atau aktiva. Jika diperlukan 

memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: internal auditor harus 

menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.  

e. Pencapaian tujuan: internal auditor harus menilai pekerjaan, operasi dan 

program untuk menentukan apakah hasilnya telah dicapai sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan.   

4. Pelaksanaan kegiatan audit ; harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian 

serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti. 

a. Perencanaan pemeriksaan: internal auditor harus merencanakan setiap 

pemeriksaan yang dilakukan. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: internal auditor harus mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil pemeriksaan. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan: internal auditor harus melaporkan hasil 

pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: internal auditor harus terus melakukan follow 

up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.   



5. Manajemen bagian audit internal ; pimpinan audit internal harus mengelola bagian 

audit internal secara tepat.  

a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab: Pimpinan audit internal harus 

memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian audit 

internal. 

b. Kebijaksanaan dan prosedur: pimpinan audit internal harus membuat berbagai 

kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai 

pedoman oleh staf internal audit. 

c. Manajemen personel: pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk 

menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian internal 

audit. 

d. Auditor eksternal: pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-

usaha kegiatan audit internal dengan auditor eksternal. 

e. Pengendalian mutu: pimpinan audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendalian mutu dan jaminan kualitas untuk mengevaluasi 

berbagai kegiatan bagian internal audit. 

 

2.3 Kinerja Auditor Internal 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Hasil kerja atau disebut juga kinerja atau ada juga yang menyebut prestasi kerja. 

Para ahli banyak mengungkapkan pendapat berbeda mengenai hal tersebut sesuai 

dengan sudut pandangnya masing-masing.  

 Adapun pengertian kinerja yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli 

manajemen antara lain sebagai berikut: 

1. Stoner, 1978 dalam bukunya management mengemukakan bahwa kinerja adalah 

fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. 

2. Bernardin dan Russel 1993 (dalam bukunya Achmad S. Ruby) mendefinisikan 

kinerja   sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan 

atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. 

3.  Prawiro Suntoro, 1999 (dalam buku Merry Dandian Panji) mengemukakan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok 



orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu. 

5.  Anwar Prabu Mangkunegara (2005;9) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

 Dari empat definisi kinerja di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang 

terdapat dalam kinerja terdiri dari : 

1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan/pegawai seperti :  

motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya. 

3. Pencapaian tujuan organisasi. 

4. Periode waktu tertentu. 

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan definisi dari kinerja sebagai hasil-

hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 

tertentu. 

Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan untuk mencapai 

tujuan organisasi dalam lokasi kerja, dan kondisi pasar. 

Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan untuk mencapai 

tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. 

Dengan demikian, kinerja perusahaan adalah fungsi hasil-hasil 

pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan 

ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu 

tertentu.     

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu 

kelompok tidak secara otomatis dapat bekerja sama. Kerap kali tim tidak dapat berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu diperlukan usaha mengatasi faktor-faktor yang 

dapat menghambat kesuksesan kerja sama tim dan dibutuhkan pula berbagai upaya agar 

tim dapat mencapai kinerja yang optimal.  

Untuk beberapa jenis pekerjaan, kinerja dapat dengan mudah didefinisikan dan 

diukur, misalnya kinerja diukur dengan banyaknya produk yang dihasilkan tiap satuan 

waktu. Namun untuk beberapa jenis tugas dan pekerjaan lainnya, kinerja lebih sulit 



didefinisikan dan sulit diukur. Sebagai contoh, pekerjaan seorang ilmuwan yang bekerja 

dalam tim riset dan pengembangan. Ilmuwan tersebut bekerja di laboratorium untuk 

menemukan suatu jenis komposisi kimia yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang 

diinginkan dan mempunyai kekuatan komersial, ilmuwan tersebut menghasilkan ilmu 

yang ia miliki disertai pengalaman dari riset-riset sebelumnya. Intuisi dan kreatifitas 

diperlukan untuk menghasilkan komposisi tersebut. Sulitnya, kita tidak bisa memastikan 

kapan riset ini akan berakhir. Perusahaan biasanya mempunyai beberapa teknik atau 

metode untuk mengetahui kinerja. Kuncinya adalah kesesuaian antara mekanisme 

penilaian dengan tugas atau pekerjaan yang dilakukan individu yang dinilai kinerjanya. 

Goetsch dan Davis menganjurkan 10 strategi yang disebut 10 perintah (Ten tim 

commandment) untuk meningkatkan kinerja setiap tim dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi: 

1. Saling ketergantungan 

2. Perluasan tugas 

3. Penjajaran (alignment) 

4. Bahasa yang umum  

5. Kepercayaan / respek 

6. Kepemimpinan 

7. Keterampilan pemecahan masalah 

8. Keterampilan menangani konfrontasi / konflik 

9. Penilaian / tindakan 

10. Perayaan 

Dari pengertian-pengertian tersebut sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja akan dapat memberikan arti apabila ia telah diukur dengan suatu tolak ukur 

tertentu yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat ditentukan tingkat 

keberhasilannya. 

 

2.3.2 Pengertian Pengukuran Kinerja 

   Dalam bukunya Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, 

Mulyadi (2001:415) memberikan konsep tentang pengukuran kinerja, yaitu penentuan 

secara periodik efektifitas operasional suatu: organisasi, bagian organisasi, dan 

personelnya, berdasarkan sarana, standar serta kriteria yang telah ditetapkan 



sebelumnya. Disarilan dari Pengertian pengukuran kinerja Anwar Prabu 

Mangkunegara dalam evaluasi Kinerja SDM (2005:9) mengemukakan: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab”. 

 

Pengertian kinerja menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah:  

1. Sesuatu yang dicapai 

2. Prestasi yang diperlihatkan 

3. Kemampuan kerja 

 Disarikan dari pengertian pengukuran kinerja diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu mekanisme untuk menilai keberhasilan 

organisasi dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan evaluasi 

ulang terhadap rencana, strategi, dan titik-titik dimana perusahaan harus mengambil 

inisiatif perubahan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

 

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja     

 Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

 Penilaian kinerja merupakan aktivitas yang penting bagi perusahaan karena 

penilaian kinerja dapat menjadi pihak karyawan. Menurut Mulyadi (2001: 416) tujuan 

pokok penilaian kinerja adalah sebagai berikut :  

“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan 

dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan” 

Mulyadi (2001:417) menyebutkan manfaat dari pengukuran kinerja, yaitu: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimal 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berasangkutan dengan karyawan seperti: 

promosi, transfer, dan pemberhentian. 



3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karayawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawaan mengenai bagaimana atasan menilai 

kerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.   

 

2.3.4 Kinerja Auditor Internal 

 Apabila karyawan mengetahui apa yang sebenarnya diharapkan dari mereka, 

bagaimana kinerja mereka akan diukur dan mereka akan merasa yakin bahwa jika 

mereka menggunakan usaha sesuai kemampuan, mereka akan mendapatkan 

penghargaan sesuai harapannya maka selanjutnya akan menghasilkan kepuasaan kerja. 

Sebaliknya apabila tujuan yang diharapkan untuk dapat dicapai oleh karyawan tidak 

jelas, kriteria pengukuran kinerja ragu-ragu maka hal ini akan menimbulkan 

ketidakpuasan kerja. 

 Lawrence P. Kalbers dan Timothy J. Fogarty (1995:83), mengatakan bahwa 

indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja auditor internal adalah:  

1. Performance Self-Rated    

1) Pengembangan prosedur audit. 

2) Penilaian kinerja pada tingkat yang tinggi. 

3) Perencanaan dan pengadministrasian program audit. 

4) Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

5) Evaluasi kinerja yang memuaskan. 

6) Penghargaan atas hasil kerja. 

7) Peningkatan hubungan dengan klien. 

2. Performance Supervisor- Rated 

1) Auditor internal dinilai pada tingkat yang tinggi. 

2) Auditor internal dinilai mampu dalam perencanaan dan pengadministrasian 

program audit. 

3) Auditor internal tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4) Auditor internal menjalin hubungan pekerjaan yang baik dengan auditee (client). 

5) Auditor internal mendapatkan evaluasi kinerja yang baik. 

 



2.4 Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor 

Internal 

Auditor Internal merupakan suatu profesi yang memiliki peranan tertentu dan 

menjunjung tinggi standar mutu pekerjaan dan menaati kode etik. Untuk menjadi 

auditor internal yang profesional, seseorang harus memahami kumpulan pengetahuan 

yang berlaku umum dalam bidang pengawasan internal yang dipandang penting, 

sehingga ia dapat melaksanakan kegiatan didalam area yang cukup luas dengan hasil 

kerja yang memuaskan. Sikap profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan 

fungsi audit internal. Kegiatan audit internal dilaksanakan dalam berbagai lingkungan 

yang berbeda-beda dan dalam organisasi yang memiliki tujuan yang berbeda, kesertaan 

dan kebiasaan yang tidak sama akan mempengaruhi pelaksanaan audit internal di 

masing-masing lingkungan. Oleh karena itu perlu penerapan suatu standar profesi, yang 

meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan 

kegiatan audit dan manajemen bagian audit internal. 

Para profesional diharapkan untuk memiliki tingkat kompetensi yang tinggi 

berkenaan dengan kinerja. Tingkat keberhasilan suatu pekerjaan dapat diukur dengan 

mengevaluasi kinerja yang telah dicapai. Profesionalisme mungkin merupakan elemen 

motivasi yang berperan dalam pelaksanaan kinerja.   

Menurut Surya Pratolo dalam jurnalnya yang memaparkan Kinerja BUMN di 

Indonesia dengan aspek Pengendalian Intern sebagai faktor pendukungnya bahwa : 

“Untuk mencapai tujuan BUMN berupa kinerja perusahaan yang 
maksimal, perusahaan harus dikelola dengan baik. Untuk dapat 
mewujudkan pengelolaan dengan baik  diperlukan pembangunan berbagai 
aspek yang mendukungnya. Pembangunan pada aspek sistem perusahaan 
antara lain dapat ditempuh dengan pembangunan pengendalian internal 
yang baik.”  
Libby (1995) dalam artikel Koroy (2005:917) menyatakan bahwa pekerjaan 
auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (profesionalisme). 
Semakin berpengalaman seorang internal auditor maka semakin mampu 
dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang selain 
kompleks, termasuk dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
terhadap penerapan struktural audit internal.  
 
 
Keahliam profesionalisme dan pengalaman kerja pengawas internal  dengan cara 

melihat hasil audit yang disampaikan. Disamping itu apabila keahlian profesionalisme 

adalah tingkat kemahiran profesionalisme pengawas internal dalam melakukan 



pemeriksaan dan pengawasan yang dilaksanakan dengan keterampilan dan kecermatan 

profesionalismenya.  

Jadi dari uraian tersebut agar dapat dicapainya kinerja yang baik atau maksimal 

pada suatu perusahaan, harus didukung dengan adanya pengendalian internal yang 

memadai. Hal tersebut mendukung  hipotesis yang penulis paparkan pada bagian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

pengendalian internal dengan kinerja perusahaan. Adapun lebih jelasnya penulis 

jelaskan pada bagan berikut ini : 
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