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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002;243) adalah 

sebagai berikut:  

“Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” 

Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin (1994;768) dalam 

buku ‘Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut : 

1. “Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. 
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.” 

 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan 

marupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam 

menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai 

hubungan 2  (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.  

 

2.2 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 suatu audit merupakan suatu proses 

membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya.  
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Untuk lebih jelas tentang pengertian audit, berikut definisi audit menurut 

The American Accounting Association (AAA) dikutip dari Robertson dan 

Louwers (2002;7) mendefinisikan auditing : 

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating 
evidence regarding 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 

pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian  ekonomi, dengan tujuan 

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada 

para pengguna yang berkepentingan. 

Arens et al (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 tersebut mendefinisikan audit sebagai audit sebagai suatu 

proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan pada tingkat kesesuaian dan kriteria tertentu, yang 

dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. 

Menurut Sukrisno Agoes (2004;3) mendefinisikan auditing sebagai 

berikut: 

“ Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 
sistematis, oleh pihak independent, terhadap laporan keuangan yang 
telah di susun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan 
dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat 
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 
tersebut.” 
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Dari definisi di tersebut dapat di ambil kesimpulan tentang beberapa 

karakteristik dari audit yaitu : 

1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau 

informasi. 

2. Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan  informasi atau keterangan 

yang digunakan oleh seorang auditor untuk menilai tingkat kesesuaian 

informasi. 

3. Adanya tingkat kesesuaian (degree of correspondence) dan kriteria tertentu 

(established criteria). 

4. audit harus dilakukan oleh seseorang auditor yang memiliki kualifikasi yang 

diperlukan untuk melakukan audit. Seseorang auditor harus kompeten dan 

independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya 

5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan. 

 

2.3 Audit Internal 

2.3.1 Pengertian Audit Internal 

Sekarang ini Profesi audit internal harus mengalami perkembangan sesuai 

dengan tuntutan perkembangannya dunia usaha dan perekonomian yang 

menuntut suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya secara profesional 

dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan akan muncul seiring dengan 

perkembangan tersebut. 

Pengertian audit internal menurut Hiro Tugiman (2001;11) adalah 

sebagai berikut: 

“ Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” 
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Dan menurut Institute Of Internal Auditors mengenai pengertian audit 

internal (IIA , 2002;370) adalah : 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

an organization”. 

Menurut pernyataan IIA tersebut, audit internal adalah suatu fungsi 

penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan 

mengevaluasi aktivitas organisasi  sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi 

organisasi. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian audit 

internal mencakup : 

1) Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian independen dalam suatu 

organisasi. Ini berarti bahwa orang yang melakukan penilaian  tersebut adalah 

pegawai perusahaan; 

2) Dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal, independensi dan 

objektivitas harus dipegang; 

3) Dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal bertanggung jawab 

langsung pada pimpinan; 

4) Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial 

maupun non finansial; 

5) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan 

sesuai dengan target dalam mencapai tujuan organisasi. 

Seiring dengan berkembangnya profesi audit internal sehingga IIA Board 

of Directors melakukan redefinisi internal auditing pada bulan juni 1999. 

Definisi yang baru ini tidak hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam 

profesi, tapi definisi tersebut juga mengerahkan auditor internal menuju peran 

yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang.  
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Definisi yang baru menurut Arens et al (2006;770) definisi pengendalian 

internal adalah sebagai berikut: 

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

Menurut pernyataan IIA, pengertian audit internal yang baru adalah suatu 

aktivitas yang independen pemberian jaminan keyakinan, dan jasa konsultasi, 

yang di rancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi, sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai 

tujuannya dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan 

pengelolaan organisasi. 

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai audit internal. Pada intinya 

semua memandang audit internal sebagai suatu fungsi yang independen yang 

memberikan kelayanan kepada organisasi dalam menilai sistem pengendalian 

internal suatu perusahaan. Setiap definisi audit internal memuat suatu model  

audit internal tertentu, namun tidak ada model audit internal yang dianggap 

paling baik, karena baik atau tidaknya audit internal yang diterapkan  

diperusahaan tergantung kepada beberapa faktor, yaitu harapan dari organisasi, 

praktik-praktik professional yang terbaik, prilaku dan sudut pandang dari Kepala 

Auditor Internal, kemampuan serta kapabilitas dari staff  audit internal itu 

sendiri.  

 

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Secara umum tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua 

anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 
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secara efektif, dengan memberikan analisis dan rekomendasi serta komentar-

komentar mengenai kegiatan  atau aktivitas yang lebih diterimanya.  

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004;8), 

menyatakan bahwa: 

“Tujuan, Kewenangan dan tanggung jawab funsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam character Audit Internal, konsisten 
dengan Standar Profesi Audit Internal, dan mendapat persetujuan dari 
pimpinan dan Dewan Pengawasan Organisasi.” 

 
Dilihat dari tujuannya, audit internal mempunyai ruang lingkup yang luas 

dan berjangka panjang, sehingga tujuan utama audit internal dapat diuraikan  

berikut : 

1) Memeriksa atau menilai baik atau tidaknya pelaksanaan akuntansi dan 

keuangan, dan pengendalian operasional lainnya serta meningkatkan 

efektivitasnya; 

2) Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur 

telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan; 

3) Memeriksa seberapa jauh data manajemen dapat diandalkan ; 

4) Memeriksa   sejauh mana asset perusahaan dilindungi; 

5) Memeriksa dan menilai kualitas dan hasil kerja para pegawai 

6) Memberikan sarana perbaikan dan rekomendasi atas aktivitas perusahaan. 

Selain itu sangatlah penting untuk mengidentifikasi dan memahami 

konsep dan kriteria yang berlainan atas jenis aktivitas audit internal sebagaimana 

yang diuraikan di atas itu : 

1) Karakter umum dari aktivitas pemeriksaan tertentu, criteria ini berhubungan 

dengan apakah sifat pemeriksaan tersebut bersifat protektif atau rekomendasi  

dalam menemukan cara-cara yang lebih baik; 

2) Jenis area operasional yang ditelaah. Kriteria ini berhubungan dengan sampai 

sejauh mana auditor internal terlibat dalam jenis area operasional diluar 
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akuntansi dan keuangan, yang berhubungan dengan implikasi financial  

terhadap manajemen; 

3) Tinggi dan rendahnya tingkat organisasi yang ditelaah, kriteria ini 

berhubungan dengan tingkat hirarki organisasi yang akan menentukan ruang 

lingkup audit. 

Menurut Hiro Tugiman (2001;11) tujuan audit internal adalah sebagai 

berikut: 

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota 
organisasi agar dapat melakukan tanggung jawabnya secara efektif. 
Untuk itu pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, 
mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula 
pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.” 

 
Dari pernyataan tersebut menyebutkan bahwa hal-hal berikut ini termasuk 

dalam lingkup internal audit: 

1) Cukup tidaknya pengendalian internal; 

2) Kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan; 

3) Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yaitu untuk 

membantu para anggota organisasi agar dapat, menyelesaikan tanggung 

jawabnya secara efektif; untuk tujuan tersebut, pengawasan iternal 

menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, 

dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa; 

4) Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan 

pengaturan; 

5) Verifikasi dari perlindungan harta; 

6) Keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya. 

Menurut Robert Moeller and Herbert N. Witt (1999;5-27) ruang 

lingkup audit sebagai berikut: 

“The scope the internal audit should encompass the examination and 
evaluation of the adequancy and effectiveness of the organization’s system 
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of internal control and quality of performance in carrying out assigned 
responsibilities.” 

 
Mengenai ruang lingkup audit internal, menurut The Institute of Internal 

Auditors (IIA) yang dikutip oleh Baynton et al (2001;983), adalah sebagai 

berikut:  

“The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizations system of 
internal control and the quality of performance in carrying out assigned 
responsibilities: (1) Reliability  and integrity of information; (2) compliace 
with policies, plans, procedures, laws, regulation and contracts; (3) safe 
guarding of assets; (4) economical and efficient use of resource; (5) 
accomplishment of established objectives and goals for operation or 
programs.” 

 
Dapat dijelaskan bahwa menurut Baynton et al (2001;983) ruang lingkup 

audit sebaiknya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan terhadap keandalan (Reabilitas dan Integritas) informasi 

finansial dan operasional serta cara-cara yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan 

informasi tersebut; 

b) Pemeriksaan ketaatan terhadap kebijakan, hukum, dan peraturan yang telah 

ditetapkan; 

c) Pemeriksaan apakah semua aktiva telah dipertanggungjawabkan dengan benar 

untuk menghindari kehilangan dan pemborosan; 

d) Menilai keefektivan pemakaian semua sumber daya; 

e) Periksaan terhadap operasi atau program-program usaha, apakah sudah sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Ruang lingkup dari audit internal sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya 

suatu organisasi. Semakin besar perusahaan, semakin luas pula ruang lingkup 

dari fungsi audit internal yang ada di organisasi tersebut. 
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2.3.3 Fungsi dan Tanggung jawab Audit Internal 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perusahaan maka audit internal 

makin diperlukan. Pada saat ini audit internal telah menjadi alat bagi pimpinan 

yang mempunyai fungsi menilai efektivitas dan efisiensi dari seluruh kegiatan 

perusahaan.  

The Professional Practices Frame Work yang disusun oleh IIA 

(2004;7) mengemukakan bahwa: 

“The internal auditor should be independent, and internal auditors should 

be objective in performing their work.” 

Dapat disimpulkan bahwa seorang auditor internal auditor haruslah 

independen dan objektif dalam melaksanakan tugas mereka. 

Sedangkan Menurut Mulyadi (2002;211)  tanggung jawab audit internal 

adalah: 

“Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau 
kinerja pengendalian intern entitas. Pada waktu auditor berusaha 
memahami pengendalian intern, ia harus berusaha memahami fungsi 
audit intern untuk untuk mengidentifikasi aktivitas  audit intern yang 
relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan 
untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit 
intern tersebut.”  

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa fungsi audit internal adalah 

untuk memantau kinerja pengendalian suatu organisasi, menelaah, dan 

mempelajari, serta menilai kegiatan perusahaan serta membantu perusahaan 

dalam pengambilan keputusan. Mengenai tanggung jawab pemeriksaan internal 

yang dikemukakan oleh IIA dalam SPAP (2001;322.1) adalah sebagai berikut : 

“auditor intern bertanggung jawab untuk menyadiakan jasa analisis 
dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, informasi 
kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang 
setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi 
tanggung jawab tersebut auditor intern mempertahankan 
objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang di auditnya.”  
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Dengan demikian, tanggung jawab dari audit internal adalah memberikan 

pelayanan terhadap manajemen sesuai dengan standar for professional practice 

of internal auditing dan terhadap professional standards of conduct sebagai kode 

etikanya, juga melakukan koordinasi aktivitasnya dengan aktiivitas bagian 

lainnya, sehingga tujuan audit dan tujuan perusahaan dapat tercapai. 

2.3.4 Kualifikasi Audit internal 

2.3.4.1 Independensi Auditor Internal  

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dan 

sikap mental harus dipertahankan. Independensi dipandang sebagai salah satu ciri 

auditor yang paling penting, dan bukan hanya penting untuk memelihara sikap 

mental independen dalam memenuhi tanggung jawab mereka tetapi penting juga 

bahwa pemakaian laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap 

independensi tersebut. Menurut Arens et al (2006;83) Kedua sasaran di atas 

sering kali ditunjukan sebagai: 

 “1. Independence in fact, 

2.  Independence in appearance.” 

Pada kenyataannya auditor mempertahankan sikap yang tidak memihak 

sepanjang pelaksanaan auditnya. Sedangkan independensi dalam penampilan 

(independence in appearance) adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai 

independensi ini. 

Independensi dalam auditing dapat diartikan yaitu memberikan pendapat 

tidak memihak dalam melaksanakan audit, penilaian terhadap hasil dan 

penerbitan laporan audit. Independensi juga memungkinkan auditor internal 

untuk dapat melakukan pekerjaan secara bebas dan objektif, juga memungkinkan 

auditor internal membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak 

menyimpang. 
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Ada 3 (tiga) aspek independensi menurut Abdul Halim (1999;21) yaitu: 

“ 1. Independensi in fact (independensi kenyataan). 
2. Independensi in appearance (independensi dalam penampilan). 
3. Independensi in competence (independensi dari sudut keahliannya 

atau kompetensinya).” 
 

Ketiga aspek independensi dapat diterangkan sebagai berikut: 

1) Independence in fact (independensi kenyataannya) 

Untuk menjadi independent, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. 

Jadi ada keterkaitan erat antara independensi in fact dengan objectivitas. 

2) Independence in appearance (independensi dalam penampilan) 

Independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak lain terhadap 

diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. 

3) Independence in competence (Independensi dari sudut keahliannya atau 

kompetensinya 

Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan kompetensi atau 

kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. 

Menurut Hiro Tugiman (2001;20), independensi audit internal adalah : 

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila melaksanakan 
pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemerikasa 
internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 
prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan 
sebagai mana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status 
organisasi dan sikap objektif para auditor internal.” 

 
2.3.4.2 Kompetensi Auditor Internal 

Kemampuan professional merupakan tanggung jawab bagian audit 

internal dan setiap auditor. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan 

haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersamaan atau keseluruhan 

memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan 

untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas.  

 



    
Bab II Tinjauan Pustaka   20
   

     

Menurut SPAP (2001;322.3) menyatakan : 

“Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 
memperoleh/memutahirkan informasi dari audit tahun sebelumnya, 
mengenai factor-faktor berikut ini: 
a. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal 
b. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan. 
c. Kebijakan, program, dan prosedur audit. 
d. Praktik yang bersangkutan dan penugasan auditor intern. 
e. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor intern. 
f. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi. 
g. Penilaian atas kinerja auditor intern.” 

Kemampuan profesional (kompetensi) menurut Hiro Tugiman (2001;27) 

adalah: 

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit 
internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam 
setiap pemerikasaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara 
bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan 
berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan 
pemeriksaan secara tepat dan pantas.” 

 
Menurut Hiro Tugiman (2001;16) menyatakan bahwa : 

“Kemampuan professional audit internal harus mencerminkan keahlian 

dan ketelitian profesional.” 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

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 

Auditor internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya 

dilakukan oleh seorang auditor internal yang independen dan kompeten, 
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dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan 

meterialitas yang dicakup dalam penugasan, kecukupan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian dan proses governance, biaya dan manfaat 

penggunaan sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik audit 

berbantuan komputer dan teknik-teknik analisisnya. 

 

2.3.5 Pelaksanaan audit Internal 

2.3.5.1 Program Audit Internal 

Program adalah langkah-langkah yang disusun secara rinci dan sistematis 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Program audit internal merupakan petunjuk 

atau pedoman bagi auditor internal dalam melakukan audit. Program audit 

didefinisikan oleh Arens et al (2006;376) sebagai berikut : 

“It is a critical step because it results in the entire audit program the 

auditor plans follow in the audit, including all audit procedures, sample 

size, item to select and  timing.” 

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam program audit selalu berisi 

daftar dari prosedur audit, biasanya juga menyatakan ukuran sampel, pos-pos 

khusus yang dipilih dan saat pelaksanaan audit. 

Konsersium organisasi Audit Internal (SPIA, 2004;15), mendefinisikan 

program audit sebagai berikut : 

“Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus 

mempertimbanngkan sasaran penugasan, ruang lingkup penugasan, 

alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan.” 

Pengetian audit program menurut Sukrisno Agoes (2004; 104-105) 

adalah sebagai berikut : 

“Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah 
kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit 
program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang 
menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.”  
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Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa audit program yang baik 

harus mencantumkan : 

1) Tujuan pemeriksaan,  

2) Audit prosedur yang akan dijalankan 

3) Kesimpulan pemeriksaan 

Menurut Hiro Tugiman (2001;58) penulisan program pemeriksaan 

haruslah: 

1) Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, 

penafsiran, dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan; 

2) Menetapkan tujuan pemeriksaaan; 

3) Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan pemeriksaan; 

4) Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksiyang akan 

diteliti; 

5) Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan; 

6) Merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan 

perubahan, bila dipandang perlu, selama pelaksanaan pemeriksaan; 

7) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan 

akan disampaikan; 

8) Memeperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

 

2.3.5.2 Pelaksanaan Audit Internal 

Pelasanaan Audit internal menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) 

yang dikutif oleh Baynton et. al (2001;983) adalah sebagai berikut : 

“Audit works should include planning the audit, examining and evaluating 
information, communicating result, and following up; 
a. Planning the audit. Internal auditors should plan each audit. 
b. Examining and evaluation. Internal auditors should collect, analyze, 

interpret and documenting information to support audit result; 
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c. Communicating result. Internal auditor should report the result of their 
audit work; 

d. Following up. Internal auditors should follow up to ascertain that 
appropriate action is taken on reported audit findings.” 

 
Dari uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perencanaan audit 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit. 

b. Memperoleh latar belakang informasi tentang kegiatan yang diperiksa. 

c. Menentukan sumber-sumber penting untuk melaksanakan audit. 

d. Berkomunikasi dengan semua pihak yang dipandang perlu atau yang 

berkepentingan dengan kegiatan audit. 

e. Melakukan survei untuk dapat lebih mengenal kegiatan dan pengendalian 

yang akan diperiksa untuk mengidentifikasikan luasnya audit. 

f. Menulis program audit 

g. Menentukan bagaimana, kapan, siapa yang akan menerima hasil audit. 

h. Memperoleh persetujuan tentang perencanaan kerja audit. 

2. Menguji dan Mengevaluasi Informasi 

a. mengumpulan informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang 

lingkup kerja audit. 

b. Informasi harus cukup, kompeten, relevan dan berguna sebagai dasar 

untuk memberikan rekomendasi dan temuan-temuan audit. 

c. Proses audit yang meliputi teknik sampling dan pengujian harus dipilih 

pada awal audit. 

d. Proses pengumpulan, pengandalan, penginterpretasian dan 

pendokumentasian informasi harus di awasi untuk memberikan jaminan 

yang memadai bahwa tujuan audit internal diperoleh dan sasaran akan 

tercapai. 

e. Kertas kerja harus disiapkan oleh auditor internal dan di telaah oleh 

manajemen bagian audit internal. 
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3. Melaporkan hasil 

a. Laporan hasil audit internal harus dilaporkan bila audit telah lengkap. 

Untuk laporan interim mungkin secara tertulis atau oral dan mungkin 

disampaikan secara formal dan informal. 

b. Auditor internal harus mendiskusikan simpulan dan rekomendasi pada 

tingkat manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir 

tertulis. 

c. Laporan audit harus objektif, jelas, ringkas, bersifat membangun dan tepat 

guna. 

d. Simpulan tentang obyek yang ditelaah (auditee) mungkin termasuk dalam 

laporan audit akhir sebelum mengeluarkannya dan harus menentukan 

untuk siapa laporan tersebut diberikan. 

4. Tindak lanjut 

Pekerjaan audit internal tidak berakhir sampai dikeluarkannya laporan hasil 

audit, tetapi terus berlanjut dengan memonitor untuk menentukan apakah 

tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapan 

dalam temuan-temuan dan saran-saran audit di dalam laporan akhir audit. 

 

2.3.5.3 Laporan Hasil Audit Internal (communicating Result) 

Laporan hasil audit menurut Konsersium Organisasi Audit Internal 

(SPAI, 2004;16-17), adalah : 

“auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara 
tepat waktu.  
1. Kriteria komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 
rekomendasi, dan rencana tindakannya. 
a. Komunikasi akhir hasil penugasan bila memungkinkan memuat opini 

keseluruhan dan kesimpulan auditor internal. 
b. Auditor internal di anjurkan untuk memberikan apres iasi, dalam 

komuniksi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari 
kegiatan yang di-review. 
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c. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar 
organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan 
pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya. 

2. Kualitas komunikasi 
Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, 
objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu. Dan jika 
terjadi kesalahan, penganggung jawab audit internal harus 
mengkomunikasikan informasi yang ditelah dikoreksi pada semua pihak 
yang telah menerima komunikasi sebelumnya. 

3. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar 
Dalam hal ini terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang 
mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan 
harus mengungkapkan: 
a. Standar yang tidak dipatuhi 
b. Alasan ketidakpatuhan 
c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

4. Desiminasi hasil-hasil Penugasan 
Penganggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan 
hasil penugasan kepada pihak yang berhak.” 
 

Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya. 

Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan audit. Pimpinan auditor internal atau staf yang ditunjuk harus 

mereview dan menyetujui laporan audit akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 

Adapun kriteria laporan audit yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman 

(2001;191) sebagai berikut: 

“ Pengawasan internal yang baru menekuni profesinya atau belum 
pernah mendapat latihan penulisan laporan pemeriksaan perlu 
menyadari bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik 
apabila memenuhi empat kriteria mendasar yaitu: (1) objektivitas, (2) 
Kewibawaan (authoritativeness), (3) Keseimbangan, (4) Penulisan yang 
profesional.” 
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Laporan audit internal mempunyai beberapa fungsi yang penting, baik 

untuk audit internal maupun manajemen. Fungsi-fungsi tersebut menurut 

Moeller at al (1999;15-2) Adalah sebagai berikut : 

“1. Disclosure of findings. The audit report should summerize and outline the 
conditions observed or found, both good and bad, and can thus be viewed as 
an information device for management concerning the operations of the 
organization; 

2. Description of finding. Based upon the conditions mentioned above, the 
report should describe what if anything is wrong with the conditions fund, 
as well why it is wrong; 

3. Suggestion for corrections. Audit recommendations serve as a frame work 
for action for correcting the conditions and their causes, with an objective 
to improve aperations; 

4. Documention of plans and clarification of views of auditee. The auditee 
may wish to state mitigating circumstance or provide clarification of issues 
for any reported matters in disagreement. Depending upon the report 
formal, this is also a place where the auditee can formally state plans for 
corrective actions in response to the audit findings and recommendations.” 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengungkapan temuan 

Laporan hasil audit harus menyimpulkan kondisi yang diamati serta 

penemuan-penemuan yang positif maupun negatif selama pemeriksaan, untuk 

selanjutnya diinformasikan kepada manajemen sebagai hasil akhir audit. 

2. Mendeskripsikan temuan 

Berdasarkan kondisi yang telah diamati, laporan hasil audit internal harus 

menggambarkan bila ada hal yang menyimpang dengan kondisi yang 

ditemukan dan sebab terjadinya penyimpangan. 

3. Saran-saran untuk perbaikan 

Simpulan-simpulan audit disajikan sebagai rekomendasi bagi manajemen 

untuk mengadakan tindakan perbaikan. 

4. Dokumentasi rencana dan penjelasan sudut pandang auditee 

Auditee dapat menyatakan keadaan atau memberikan penjelasan tentang 

ketidaksetujuan masalah-masalah yang dilaporkan. Berdasarkan format 
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laporan, hal ini juga merupakan saat dimana auditee dapat menyatakan 

rencana untuk tindakan-tindakan koreksi sebagai respon terhadap temuan 

audit dan rekomendasi. 

 

2.3.5.4 Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Internal 

Setelah laporan hasil audit internal diberikan kepada auditee, proses audit 

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

lanjut atas laporan hasil audit internal oleh manajemen. Tindak lanjut oleh audit 

internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, 

keefektivan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan. 

Menurut Hiro Tugiman (2001;75) menyatakan tidak lanjut hasil 

pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

“Pemeriksaan internal harus terus menerus meninjau dan melakukan 

tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.“ 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan internal harus 

memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan 

berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah 

menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang 

dilaporkan. 

 

2.6 Pengertian Efektivitas 

Menurut Arens et al (2006;777) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut : 

“ Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where is 

efficiency refers to the resources used to achieve those objectives.” 
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Dari uraian tersebut dapat di jelaskan bahwa Efektivitas dapat 

dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi dihubungkan 

dengan sumber yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

 Definisi efektivitas menurut Komarudin (1994;269) adalah sebagai 

berikut : 

“Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjang tingkat 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” 

Menurut Mardiasmo (2002;134) mengemukakan bahwa: 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan.” 

Dengan melihat definisi tersebut secara garis besar efektivitas dapat 

dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dalam suatu usaha 

untuk mencapai tujuan. 

 

2.7 Pengendalian internal 

2.7.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Suatu pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses dan efektif 

tidaknya manajemen suatu perusahaan, pengendalian ini sangat diperlukan untuk 

meminimalkan penyelewengan yang dapat terjadi di dalam perusahaan. 

Pengertian pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO), yang dikutip oleh Robertson and Louwers (2002;144) 

adalah sebagai : 

“ Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity’s 
board of Directors, management, and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 
in the following categories : reliability of financial reporting, 
effectiveness and efficiency of operations, and compliance with 
applicable laws and regulations.” 
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Menurut Mulyadi (2002;180) pengertian pengendalian internal adalah 

sebagai berikut: 

“Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 
tujuan berikut ini: 1) keandalan pelaporan keuangan, 2) kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3) efektivitas dan 
efisiensi operasi.” 

 
Sedangkan pengendalian internal yang  baik dikemukakan oleh Arens, et 

al (2006;270) adalah sebagai berikut: 

“ A system of internal control consists of policies and procedures 

designed to provide management with reasonable assurance that the 

company achieves it’s objective and goals.” 

 
Dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian internal meliputi hal-hal 

yang berhubungan dengan aktivitas keuangan sampai pengendalian dan 

pencatatan termasuk pula pelaksanaan prosedur yang dijalankan dengan aktivitas 

keuangan. 

 

2.7.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian sangat diperlukan untuk kepentingan pimpinan karena 

kemampuan pimpinan yang sangat terbatas untuk mengendalikan segala sesuatu 

yang ada diperusahaan. Oleh karena itu pimpinan bertanggung jawab untuk 

mengadakan suatu pengendalian internal baik yang menunjang dan 

meningkatkan perusahaan tersebut agar efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuannya. Dalam suatu pengendalian internal yang memadai terkadang tujuan-

tujuan yang dapat membantu manajemen dalam mencapai setiap tujuan 

perusahaan. 

 



    
Bab II Tinjauan Pustaka   30
   

     

Menurut Arens et al (2006;270) tujuan pengendalian internal adalah 

sebagai berikut; 

“a) Reliability of financial Reporting; 

b) Efficiency and Effectiveness of operations;  

c) Compliance with laws and regulations.”  

Pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Reability of Financial Reporting (Keandalan Laporan Keuangan) 

Manajemen bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan untuk investor, 

kreditor dan para pemakai lainnya baik secara hukum maupun profesionalnya 

untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. efficiency and Effectiveness  operations (Efisiensi dan Efektivitas Operasi) 

Pengendalian dalam suatu organisasi bertujuan untuk mendorong pengguna 

sumber daya termasuk pegawai secara efektif dan efisiensi untuk 

memaksimalkan tujuan operasi dan bila pengendalian internal dilakukan 

dengan baik maka efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dapat tercapai. 

3. Compliance laws and regulations (Kepatuhan Terhadap Hukum dan 

Peraturan) 

Dalam akuntansi tidak semua hukum peraturan selalu berhubungan dengan 

akuntansi. Dengan adanya pengendalian intern yang baik diharapkan 

perusahaan patuh terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan kontrak. Oleh 

karena itu pengendalian internal harus dapat menjamin. 

 

2.7.3 Komponen-Komponen Pengendalian Internal 

Suatu sistem pengendalian internal harus memiliki komponen-komponen 

tertentu untuk meningkatkan kemungkinan diperolehnya data yang dapat 

dipercaya, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hokum dan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Kelima komponen pengendalian internal menurut Arens et al (2006;274) 

adalah : 

1. The control Environment. 
2. Risk Assessment. 
3. Control activities. 
4. Information and communacation. 
5. Monitoring. 

 
Komponen pengendalian internal ini saling berhubungan dan merupakan 

persyratan agar tujuan dari pengendalian intern yang terdiri dari tiga kategori itu 

dapat dicapai.  

Kelima komponen pengendalian intern menurut Mulyadi (2002;183) 

sebagai berikut: 

1. lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 

pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua 

unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur.  

Berbagai faktor pengendalian yang membentuk lingkungan pengendalian 

dalam suatu entitas antara lain : 

1.   Nilai integritas dan etika 

2. Komitmen terhadap kompetensi 

3. Dewan komisaris dan komite audit 

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

5. Struktur organiasasi 

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

2. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 
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laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan 

khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti : 

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi 

yang belum pernah dikenal. 

2. Perubahan standar akuntansi 

3. Hukum dan peraturan baru 

1. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan informasi. 

2. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan 

pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut. 

4. Informasi dan komunikasi 

Merupakan suatu komponen-komponen pengendalian internal yang 

berhubungan dengan penginformasian informasi yang terkait dan 

berhubungan. Informasi dan komunikasi akan mengarahkan pada metode-

metode untuk mengidentifikasikan, merakit, menggolongkan, menganalisis 

mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan 

pertanggungjawaban dan utang entitas tersebut. 

5. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. Aktivitas-aktivitas pengendalian tersebut biasanya dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

i. Pengendalian pengelolaan informasi 

ii. Pemisahan fungsi yang memadai 

iii.  Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

iv. Review atas kinerja 
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6. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoprasian 

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk memantau aoakah pengendalian 

internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan 

apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. 

Komponen ini bergantung untuk membentuk suatu sistem pengendalian 

yang terintegrasi. Untuk menyimpulkan bahwa pengendalian internal itu efektif 

dalam beberapa kategori tujuan operasi, pelaporan keuangan dan kepatuhan, 

semua komponen tersebut harus ada dan berfungsi dengan baik. 

 

2.7.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Menurut Baynton et al (2001;327), keterbatasan yang melekat dalam 

setiap pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

“(1)  Mistakes in judgement; (2) Breakdown; (3) Collusion; (4) 

Management Overide; (5) Cost Versus Benefit.” 

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut Mulyadi 

(2002;181) yaitu : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personal dapat membuat kesalahnan dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksankan 

tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan masalah atau 

tekanan lain; 
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2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalayan, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan . 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun 

untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak terungkap ketidakberesan atau 

tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen  

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian 

kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoprasikan pengendalian intern tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. 

Menurut Sukrisno Agoes (2004;87) mengemukakan bahwa keterbatasan 

pengendalian intern adalah sebagai berikut: 

“Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya 
pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang 
diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat-
biaya merupakan kriteria utama yang dipertimbangkan dalam 
pendesainan pengendalian intern, pengukuran secara tepat biaya dan 
manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, 
manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta 
pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut.”  
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2.8 Penjualan 

2.8.1 Pengertian Penjualan 

Setiap fungsi manajemen mempunyai masalah yang beraneka ragam dan 

cukup rumit, Penjualan merupakan suatu bidang yang dinamis, disertai dengan 

kondisi yang terus berubah-ubah, sehingga selalu terjadi masalah yang baru dan 

berbeda. 

Meskipun banyak jenis masalah yang tercakup dalam fungsi pengelolaan 

penjualan, tetapi ada beberapa problem yang umum, antara lain; produk. 

penetapan harga, distribusi, metode penjualan, organisasi, perencanaan dan 

pengendalian. 

Salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan adalah penjualan, hal 

ini disebabkan karena penjualan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan. 

Menurut Basu Swasta (2001;8) pengertian penjualan sebagai berikut : 

“Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia 

membeli barang atau jasa yang ditawarkan. “ 

 
Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2001;18) mendefinisikan 

tentang konsep penjualan yaitu: 

“ the idea that customers will not buy enough of the organization’s 

product unless the organization under takes a large scale selling and 

promotion effort.” 

Berdasarkan pengertian tersebut gagasan bahwa konsumen tidak akan 

membeli produk organisasi dalam jumlah cukup besar kecuali organisasi 

mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. 
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2.8.2 Tujuan Penjualan 

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk 

mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapatkan laba maksimal dan 

mempertahankan dan atau bahkan meningkatkan serta menunjang pertumbuhan 

perusahaan melalui peningkatan volume penjualan. 

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut sebelumnya tidak hanya dilakukan 

oleh pelaksana penjualan atau para penjual saja. Kerja sama yang baik diantara 

bagian-bagian dalam perusahaan seperti bagian produksi yang memproduksi, 

bagian personalia yang menyediakan tenaga kerjanya, bagian keuangan yang 

menyediakan dananya dan bagian lainnya maupun penyalur harus dilaksanakan 

dan di koordinir dengan baik. 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas paling penting dalam 

perusahaan karena adanya penjualan, maka terbentuklah pendapatan yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001; 170) mengemukakan 

sebagai berikut: 

“Akibat adanya penjualan dapat merubah posisi harta dan 
menyangkut: 

1) Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya 
uang kontan kalau penjualan secara tunai 

2) Kuantitas barang akan berkurang di gudang karena penjualan yang 
terjadi.” 
 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;171) Menjelaskan bahwa; 

“Dalam rangka mencapai tujuan tersebut bagian penjualan memegang 
peranan yang penting yaitu: 

1) Mencari Order sesuai rencana dengan tingkat penjualan 
menuntungkan 

2) Mencatat pesanan-pesanan yang diterima. 
3) Menyalurkan dokumen perintah mengeluarkan barang dan 

mengawasi pengiriman 
4) Mencatat akibat-akibat materiil dan finansial dari aktivitas 

penjualan. 



    
Bab II Tinjauan Pustaka   37
   

     

5) Membuat faktur penjualan 
6) Menyusun data statistik penjualan 
7) Menyusun laporan keuangan.” 

 
Selain itu bagian penjualan juga dituntut untuk meningkatkan volume 

penjualan, hal ini memaksa pimpinan untuk lebih seksama dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan dalam bidang penjualan. 

 

2.8.3 Pengendalian Internal Penjualan   

Pengertian dari pengendalian internal penjualan menurut James Wilson 

dan John B. Campbel yang dialih bahasakan oleh Gunawan Hutauruk 

(1997;259) mengemukakan pengertian internal penjualan adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian internal penjualan adalah kegiatan yang meliputi 
analisis, penelaahan, dan penelitian yang dilakukan terhadap 
kebijaksanaan, prosedur, metode, dan pelaksanaan kegiatan penjualan 
yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang 
dikehendaki, dengan biaya yang wajar dan dapat menghasilkan laba 
kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang 
diharapkan atas investasi (return of investmen).” 
 
 Pengendalian internal penjualan haruslah dilaksankan dengan baik, yang 

bermanfaat untuk membantu pimpinan dalam melindungi pendapatan penjualan 

dari kecurangan dan penggelapan yang mungkin terjadi. 

  

2.8.4 Tujuan Pengendalian Internal Penjualan 

Tujuan pengendalian internal penjualan adalah mencapai tujuan 

perusahaan, baik mengenai produk atau jasa yang diberikan, penetapan harga 

atau tarif, metode penjualan, dan perencanaan, dan juga agar dapat dicapai  hasil 

pengembalian sebaik-baiknya atas investasi. 

Arens et al (2006;273) mengemukakan bahwa ada enam tujuan yang 

harus dicapai dalam pengendalian internal yang berhubungan dengan transaksi 

penjualan, yaitu: 
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“ 1.  Recorded sales are for shipment made existing customers (Exixtence). 
   2. Existing sales transactions are recorded (Completeness). 

5. Recorded sales are for amount of goods shipped and are correctly 
billed and recorded (Accuracy). 

6. Sales are properly calssified (classification). 
7. Sales are recorded on the correct dates (timing). 
8. Sales transaction are properly included in the master file and are 

correctly summarized (Posting and Summarization).” 
 

Pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Setiap transaksi penjualan yang dicatat adalah sah (Eksistensi) 

 Struktur pengendalian tidak dapat memberikan transaksi-transaksi fiktif dan 

yang sebenarnya tidak terjadi di dalam jurnal atau catatan akuntansi lainnya. 

2. Setiap transaksi penjulan yang terjadi di catatat (Kelengkapan) 

Setiap prosedur yang dimiliki klien harus memberikan pengendalian untuk 

mencegah kehilangan setiap transaksi. 

3. Setiap transaksi penjualan dinilai dengan tepat (Penilaian) 

Pengendalian internal yang memadai selalu disertai dengan prosedur untuk 

menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan setiap transaksi 

pada berbagai langkah proses pencatatan. 

4. Setiap transaksi penjualan di klasifikasikan dengan tepat (klasifikasi) 

Klasifikasi perkiraan tepat, sesuai dengan bagan perkiraan, harus ditetapkan di 

dalam jurnal kalau laporan keuangan hendak dinyatakan dengan tepat. 

5. Setiap transaksi penjualan dicatat pada waktu yang tepat (Ketepatan Waktu) 

Pencatatan setiap transaksi baik sebelum atau setelah saat terjadinya, selalu 

menimbulkan kemungkinan adanya kelalaian untuk mencatatnya atau dicatat 

dengan jumlah yang tidak benar. 

6. Setiap transaksi penjualan dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan 

tambahan dan di dikhtisarkan dengan benar (Posting dan Ikhtisar) 

Dalam beberapa keadaan, masing-masing transaksi di ikhtisarkan dan di 

jumlahkan sebelum dicatat ke dalam jurnal  
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Fungsi pemeriksaan dalam pengendalian penjualan meliputi semua aspek 

yang berhubungan dengan kegiatan penjualan. Menurut Wilson dan Campbell 

yang diterjemahkan oleh hutauruk (1997;263)  bahwa pengendalian internal 

atas penjualan meliputi beberapa aspek yaitu:  

1. analisis terhadap prestasi pelaksanaan penjualan di masa lalu dalam hubungan 

dengan harga dan volume, untuk menemukan perkembangan, kelemahan atau 

tendensi yang tidak memuaskan. 

2. memberikan bantuan kepada menajemen penjualan dalam menetapkan 

anggaran penjualan menyeluruh yang sesuai dan melaporkan persesuaian 

pelaksanaan dengan rencana . 

3. memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan standar 

pelaksanaan penjualan. 

4. penyiapan analisisa yang sehat mengenai biaya dan investasi untuk di 

pergunakan dalam menetapkan harga-harga produk. 

 

2.8.5 Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan 

Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan perusahaan. Suatu 

perusahaan yang efektif merupakan suatu kelompok individu yang bekerja sama 

mengambil tindakan-tindakan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

Efektivitas juga selalu dikaitkan dengan masalah efisiensi karena sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan.  

Efisiensi menggambarkan sumber/biaya/masukan yang sama untuk 

menghasilkan keluaran yang lebih besar. Oleh karena itu tujuan perusahaan harus 

dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal, artinya terhindar dari 

kegiatan atau pemborosan yang tidak perlu dalam setiap aspek usaha. 
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Menurut Arens yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf (1999;364) 

agar pengendalian intern penjulan lebih efektif, diperlukan syarat-syarat 

meliputi: 

1. Pemisahan tugas yang memadai : bermanfaat untuk mencegah berbagai 

macam salah saji, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

2. Otorisasi yang semestinya : Penjualan harus di otorisasi semestinya sebelum 

penjulan dilakukan. 

3. Dokumen dan catatan yang memadai : untuk mengevaluasi apakah 

prosedur-prosedur telah dirancang untuk memberikan pengendalian yang 

optimum. 

4. Dokumen yang pre-numbered : Mencegah kegagalan dalam menagih atau 

mencatat penjualan dan terjadinya penagihan dan pencatatan dua kali. 

5. Pengiriman rekening bulanan: untuk memberikan efektivitas yang 

maksimum, seluruh ketidaksepakatan mengenai saldo akun. 

6. Prosedur verifikasi intern dengan membandingkan jumlah neraca tahun 

sebelumnya atau antar pos pada tahun yang sama. 

 

2.8.6 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal Penjualan 

Fungsi audit internal meliputi penilaian dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal yang telah ditetapkan juga penilaian petugas yang 

melaksanakan, sedangkan dalam pengendalian penjualan memerlukan laporan 

untuk mengenalisis penjualan yang menungkapkan perkembangan yang tidak 

diinginkan atau penyimpangan-penyimpangan dari tujuan, anggaran atau standar. 

Selanjutnya fungsi audit internal akan mengambil cara yang tepat untuk 

memungkinkan tindakan korektif. 
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Audit internal penjualan akan memadai apabila memenuhi persyaratan 

berikut ini: 

1. Adanya kualifikasi audit internal (independensi dan objektif) 

2. Adanya program audit internal 

3. Adanya pelaksanaan audit internal 

4. Adanya laporan hasil audit internal 

5. Adanya pemantauan tindak lanjut atas laporan audit internal 

Sedangkan pengendalian internal penjualan akan efektif apabila: 

1. Memenuhi unsur-unsur pengendalian internal, meliputi: 

a. Lingkungan pengendalian 

b. Penetaoan risiko manajemen 

c. Aktivitas pengendalian 

d. Sistem informasi dann komunikasi akuntansi 

e. Pemantauan 

2. Memenuhi tujuan pengendalian internal meliputi: 

a) Setiap transaksi yang dicatat adalah sah. 

b) Setiap transaksi yang terjadi dicatat. 

c) Setiap transaksi dinilai dengan tepat 

d) Setiap transaksi diklasifikasi dengan tepat 

e) Setiap transaksi dicatat pada waktu yang tepat 

f) Setiap transaksi dimasukan dengan tepat kedalam catatan tambahan dan 

diikhtisarkan dengan benar   

Audit internal dapat dikatakan berperan dalam menunjang efektifitas 

pengendalian internal penjualan apabila memenuhi ketiga unsur utama dari audit 

internal yaitu: 

(1)  Ketaatan,  

(2)  Verifikasi,  

(3)  Evaluasi. 


