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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  
 

2.1 Pengertian Fungsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:322), fungsi didefinisikan 

sebagai berikut : 

1.  Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan 

2.  Kegunaan suatu hal 

 
Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa fungsi adalah suatu 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi sehingga dapat berguna 

bagi organisasi tersebut. Pekerjaan tersebut dapat berupa menilai, memeriksa dan 

sebagainya. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang disesuaikan berdasarkan 

wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tersebut. 

Hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang diharapkan dapat memberi 

manfaat atau kegunaan bagi pihak lain atau organisasi. 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit 

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit 

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah 

digariskan, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses 

membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. 

Menurut Arens et al (2006:4) mengemukakan definisi audit sebagai berikut: 

“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.” 
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 Pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa audit adalah suatu proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur 

mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan 

independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang 

dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit seharusnya dilakukan 

oleh seseorang yang independen dan kompeten. 

 Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau 

informasi. 

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

digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian suatu informasi. 

3. Adanya tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria tertentu. 

4. Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam 

memahami kriteria yang digunakan. Seorang auditor harus kompeten dan 

independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya. 

5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan. 

 

2.2.2 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan suatu penilaian independen dalam suatu organisasi 

untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan, serta 

berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan 

pengendalian intern organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang 

ditugaskan. 

Profesi audit internal, saat ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan dunia 

usaha dan perekonomian yang menuntut suatu perusahaan untuk menjalankan 

operasinya secara profesional yang berarti pemanfaatan sumber daya secara efektif 

dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit internal 

muncul seiring dengan perkembangan tersebut. 
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Menurut Mulyadi (2002:29) definisi auditor internal adalah: 

“Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang 
tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik 
atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta 
menentukan keandalan informasi.” 

 
Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang 

dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) adalah 

sebagai berikut : 

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

 
 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah: 

1. Suatu aktivitas yang independen dan objektif. 

2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan dan konsultasi. 

3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi 

perusahaan. 

4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuan. 

5. Memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan manajemen risiko, pengendalian serta proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi. 

 

2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit Internal dalam perusahaan bertujuan untuk membantu manajemen 

dalam menjalankan tugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan 

perusahaan. Pada umumnya tujuan audit internal adalah membantu manajemen 

menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan dan 
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keefektifan dari pengendalian intern suatu organisasi dan kualitas suatu aktivitas 

perusahaan. Audit internal berhubungan dengan semua terhadap aktivitas perusahaan, 

sehingga tidak hanya terbatas pada audit terhadap catatan-catatan akuntansi. 

Ruang Lingkup audit internal mencakup hal-hal dalam pekerjaan audit yang 

harus dilakukan. Oleh karena itu, biasanya manajemen dan direksi memberikan 

pengarahan secara umum mengenai ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan 

diaudit. Ruang lingkup audit dapat dilihat dari hal-hal berikut ini: 

1. Fungsi dan Tujuan Audit 

 Fungsi audit internal diatur menurut kebijakan manajemen dan direksi. Audit 

internal sebagai suatu alat manajemen yang berfungsi untuk menilai semua 

aktivitas perusahaan. 

2. Pengevaluasian terhadap keefektifan sistem pengendalian intern 

   Manajemen dan pimpinan perusahaan sebaiknya mengadakan konsultasi dengan 

bagian audit internal untuk melakukan pengevaluasian terhadap kelengkapan dan 

keefektifan sistem pengendalian intern yang dibuat untuk mengetahui apakah 

tujuan dan sasaran telah tercapai. 

3. Tanggung jawab audit 

 Audit internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem-sistem yang 

telah dibuat sangat efektif dan apakah objek yang diaudit benar-benar menaatinya. 

 
Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99-100) sebagai 

berikut : 

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

dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan 
informasi tersebut; 
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b) Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, 
hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap 
kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah 
mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut; 

c) Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta 
dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta 
tersebut; 

d) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber 
daya; 

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

 
Jadi secara terperinci, ruang lingkup audit internal adalah melakukan 

penilaian atas pengendalian intern, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, 

serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal juga harus 

memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan bagi 

perusahaan telah dilaksanaan dengan baik. Ruang lingkup audit internal sangat luas 

tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi 

yang bersangkutan. 

 

2.2.4 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2000:11) : 

“Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu 
organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-
kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada 
manajemen, agar tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif.” 
 
Tanggung jawab auditor internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:21), 

adalah sebagai berikut :  

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah merupakan program 
audit internal perusahaan. Direktur audit internal mengarahkan 
personil dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal, juga 
menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit 
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perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk 
persetujuan. 

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

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

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

 

2.2.5 Independensi Audit Internal 

Independensi memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan 

auditnya secara bebas dan objektif, dan mungkin juga audit internal membuat 

perhitungan penting secara netral tanpa adanya penyimpangan. 

Untuk itu setiap auditor dalam melaksanakan tugasnya diharuskan bertindak 

secara independen tanpa ada pengaruh tekanan dari pihak manapun yang nantinya 

akan mempengaruhi dari hasil kerjanya. 

Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas, terdapat 

dua aspek dalam independensi. Objektivitas yaitu bahwa suatu audit internal dalam 

melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan 

kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Agar dapat mempertahankan sikap tersebut hendaknya audit internal harus 

bertanggungjawab pada pimpinan tingkat atas, status yang dikendalikan adalah 

bahwa bagian audit internal harus bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki 

wewenang yang cukup untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan 

tindakan yang efektif atas temuan audit dan saran perbaikan. 
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 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) 

menyatakan bahwa : 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang 
memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. 
Independensi akan meningkatkan jika fungsi audit internal memiliki 
akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan 
Organisasi.”  

 
 Status organisasi audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Audit internal haruslah 

memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan 

mendapatkan kerjasama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan 

pekerjaanya secara bebas tanpa ada campur tangan dari pihak lain. 

 

2.2.6 Kompetensi Audit Internal 

Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan 

perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan. 

Menurut Mulyadi (2002:213) mengemukakan tentang Kompetensi Audit 

Internal sebagai berikut : 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional audit internal. 
2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan. 
3. Kebijakan, program dan prosedur audit. 
4. Praktik, yang bersangkutan dengan penugasan audit internal. 
5. Supervisi dan review terhadap aktivitas audit internal. 
6. Mutu dokumentasi dalam kertas, laporan dan rekomendasi. 
7. Penilaian atas kinerja audit internal. 

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

bahwa : 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional.” 
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 Keahlian dan kecermatan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Keahlian  

Auditor internal harus 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 harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang 

layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang independen dan 

kompeten, dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, 

kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan, kecukupan dan 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses governance. 

Penggunaan biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan, 

penggunaan teknik-teknik audit berbasis komputer dan teknik-teknik analisis 

lainnya. 

 

2.2.7 Program Audit 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara 

efisien dan efektif. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk 

mengatur pembangunan kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah 

pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengertian program audit menurut Mulyadi (2002:104) sebagai berikut : 

“Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur 

tertentu.” 
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 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa program audit diperlukan 

sebagai berikut : 

1. Pedoman dalam pelaksanaan. 

2. Alat untuk pengawas dan pengarahan audit. 

3. Alat untuk mendeteksi terhadap kemungkinan adanya prosedur yang terlewati. 

4. Alat untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan. 

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

program audit sebagai berikut : 

 “Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus 

mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, 

serta program kerja penugasan.” 

  
1. Program audit yang baik mencakup : 

a. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang 

direncanakan. 

b. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.  

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

d. Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat 

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

2. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit, antara lain : 

a. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. 

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

sehingga tidak ada yang terlewatkan. 

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

yang digunakan perusahaan. 

3. Keunggulan program audit antara lain sebagai berikut : 

a. Meratanya pembagian kerja diantara auditor. 

b. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 
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c. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja. 

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

berikutnya. 

e. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 

f. Program audit memberi kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah 

dijalankan. 

g. Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas. 

4. Kelemahan program audit antara lain : 

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

b. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikir kreatif dan membangun.  

c. Kegiatan audit menjadi monoton. 

 

2.2.8  Pelaksanaan Audit Internal 

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

 “Performance of audit work should include : 
1. Planning the audit 
2. Examining and evaluation information 
3. Communicating result 
4. Following up.”  
 
Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal di atas menurut 

Hiro Tugiman (2003:53-78), adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan harus didokumentasikan dan mencakup : 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. 

b. Menetapkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa. 

c. Menentukan sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan audit. 

d. Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu. 

e. Melakukan survei langsung. 

f. Menulis program audit.  

g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan. 

h. Mendapatkan persetujuan dan perencanaan pekerjaan audit. 
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2. Proses 

a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup 

dikumpulkan. 

b. Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sample harus dipilih. 

c. Proses pengumpulan analisis dan interpretasi serta dokumentasi harus diawasi 

untuk memelihara objektivitas. 

3. Audit internal harus melaporkan hasil audit 

a. Laporan ditulis setelah pekerjaan audit selesai. 

b. Audit internal harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-

rekomendasi dengan pihak manajemen. 

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

d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan 

keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi. 

e. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan. 

4. Pemeriksaan internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan tindakan 

yang pantas telah dilakukan. 

 

2.2.9 Laporan Hasil Audit 

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan 

ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk 

memperkuat pengendalian internal, untuk menentukan ditaatinya prosedur atau 

kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa 

pengendalian internal yang telah ditetapkan cukup baik, ekonomis dan efektif. Oleh 

karena itu audit internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat 

penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara 

perbaikkannya, apabila disetujui oleh manajemen auditor internal akan mengawasi 

perbaikkan tersebut. 
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Laporan audit dapat dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang 

dikemukakan oleh Gill Courtmanche dan dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman 

(2000:191) sebagai berikut, bahwa laporan audit akan dianggap baik apabila 

memenuhi empat kriteria dasar, yaitu : 

1. Objektivitas 

Suatu laporan audit yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam auditing, 

bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses audit. 

2. Berwibawa 

Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan 

mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat dalam 

laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima temuan, 

simpulan dan rekomendasi auditor internal, namun mereka cenderung untuk tidak 

menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya kepada auditor internal 

dan percaya pada laporan yang dibuat oleh auditor internal. 

3. Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang 

organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis. 

4. Cara penulisan yang profesional 

Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis dengan 

memperhatikan sejumlah unsur, yaitu : kejelasan, keringkasan, nama laporan dan 

pengeditan. 

 

2.2.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal oleh Manajemen 

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

Tindak lanjut dimaksudkan supaya audit internal mempunyai keyakinan bahwa 

tindakan yang layak telah diambil sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan 

temuan audit. Bagian audit internal harus menentukan bahwa manajemen telah 

melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:18), menyatakan 

bahwa : 

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur 
tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah 
melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung risiko 
karena tidak melakukan tindak lanjut.” 

 

2.3  Efektivitas 

2.3.1 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Arens et al (2006:776) adalah sebagai berikut: 

”Effectiveness of internal control therefore a part operational auditing is 

the purpose is to help an organization operate its business more effectively 

of effeiciently.” 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian 

intern merupakan suatu bagian dari audit operasional tujuannya untuk membantu 

perusahaan menjalankan kegiatan usahanya agar lebih efektif dan efisien. Dengan 

kata lain, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan dan efektivitas 

lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Jadi penilaian efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan 

organisasi dapat dicapai dan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang berkaitan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Reider dalam bukunya Operational Review (2002:23) menjelaskan 

mengenai efektivitas sebagai berikut: 

”Efektivitas berkaitan dengan hasil operasi. Apakah suatu perusahaan 

telah mencapai hasil yang diharapkan, sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya.” 
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2.3.2 Efektivitas penjualan 

Aktivitas penjualan dikatakan telah efektif apabila penjualan suatu perusahaan 

telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Yang dimaksud efektivitas penjualan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas penjualan dengan melihat kemampuan 

perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakan serta strategi yang diterapkan oleh 

perusahaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti efektivitas dari ketiga hal dibawah 

ini: 

1. Target dan Realisasi Penjualan 

Menurut Komaruddin (1994;845), Target adalah (1) Tujuan yang akan dicapai, 

(2) Suatu tujuan atau tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapaai yang 

lazimnya dapat dinyatakan atau diukur dengan kuantitatif. Target tersebut 

mungkin merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian tertentu 

berada dalam proses keseluruhan, (3) Objek kritisme. 

Sedangkan menurut Komaruddin (1994;746), Realisasi adalah (1) Penjualan 

suatu aktiva perusahaan hingga menjadi uang kas kadang disebut pencairan, (2) 

Memperoleh suatu dengan menjual, investasi dan usaha, (3) Mengubah sesuatu 

agar menjadi uang. Di mana dalam suatu periode perusahaan telah memiliki target 

yang telah ditentukan sebagi tolak ukur tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

2. Biaya Penjualan 

Menurut Komaruddin (1994;285), Biaya adalah ongkos yang tertutup oleh 

pendapatan yang sedang berjalan, seandainya perusahaan itu ingin mendapatkan 

laba, sebaliknya investasi modal, hanya sebagian saja yang dimasukkan 

(depresiasi tahunan) ke dalam pembiayaan.  

3. Kepuasan Konsumen 

Selain mencari laba tujuan perusahaan juga memuaskan kebutuhan konsumen, 

jika kebutuhan konsumen terpenuhi dalam hal ini produk berkualitas dan tepat 

waktu maka tujuan perusahaan telah tercapai disamping hal-hal lain yang menjadi 
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tujuan perusahaan. Menurut Day (Tse dan Wilson, 1998) yang dikutip oleh 

Fandi Tjiptono (2000;146) yaitu: 

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (norma 

kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian”.    

Dari ketiga hal tersebut tujuan perusahaan juga untuk mendapatkan laba. Hasil 

dari penjualan tersebut adalah dalam bentuk laba yang dapat menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan yang bersangkutan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan 

untuk meningkatkan efektivitas penjualan. 

 

2.4 Pengendalian Internal 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

perusahaan, dengan demikian pengendalian internal berfungsi untuk mengawasi 

jalannya operasi perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicegah 

terjadinya kecurangan, kesalahan, dan pemborosan. 

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (Committee of Sponsoring 

Organization of The Treadway Commission) sebagaimana dikutip oleh Sunarto 

(2003:37) adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris manajer dan personel lain, yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 
(a)keandalan pelaporan keuangan, (b)efektivitas dan efisiensi operasi, 
dan (c)kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 
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Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003) dalam mempelajari pengendalian 

internal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Management responsibility (tanggung jawab pihak manajemen) 

Tanggungjawab pengadaan dan pemeliharaan pengendalian didalam suatu 

perusahaan terdapat persyaratan bahwa manajemen, bukan auditor. Konsep ini 

konsisten dengan persyaratan bahwa manajemen, bukan auditor, yang 

bertanggung jawab atas penyiapan  laporan keuangan. 

2. Reasonable assurance (keyakinan yang memadai) 

Sebuah perusahaan hendaknya mengembangkan pengendalian intern untuk 

memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak bahwa 

laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian intern dikembangkan 

oleh pihak manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat 

pengendalian tersebut. 

3. Inherent limitation (keterbatasan bawahan) 

Suatu pengendalian intern tidak pernah dapat dianggap sepenuhnya efektif, 

meskipun disertai kehati-hatian dalam perancangan dan implementasinya, bahkan 

jika karyawan dalam suatu sistem bisa merancang sebuah sistem yang ideal, 

keefektifannya tergantung pada kemampuan dan keandalan orang-orang yang 

menggunakannya. 

Jadi pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi dan 

melibatkan orang-orang disetiap tingkatan perusahaan dan diharapkan dapat 

memberikan keyakinan yang memadai kepada pihak manajemen. 
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2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

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. 
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Menurut Mulyadi (2001:164) tujuan sistem pengendalian internal adalah: 

1. Menjamin kekayaan organisasi 

Kekayaan dan catatan organisasi jika tidak disimpan dan dipelihara secara benar 

dapat dicuri, hilang atau bahkan disalahgunakan dan hal ini pada akhirnya dapat 

merugikan perusahaan. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan bahwa pengolahan 

data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan handal. Hal 

ini sangat diperlukan akan menghasilkan informasi keuangan yang ada akan 

digunakan sebagai dasar pembuatan laporan. 

3. Mendorong efisiensi 

Pengendalian internal digunakan untuk menghindari terjadinya usaha yang tidak 

perlu, mencegah pemborosan dan pengunaan sumber daya perusahaan yang tidak 

efisien. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Pengendalian ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan 

manajemen dipatuhi oleh pegawai sehingga mendukung tujuan perusahaan secara 

umum. 

 

2.4.3 Komponen Pengendalian Internal 

Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena diantara unsur-unsur yang 

membentuknya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya, demikian 

halnya dengan pengendalian internal. Pengendalian internal yang memadai haruslah 

terdiri dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. 

Komponen yang membentuk pengendalian internal menurut Arens, Elder, 

dan Beasley (2003) adalah: control environment, management risk assesment, 

accounting information dan communication system, control activities, and 

monitoring. 
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1. Control environment (lingkungan pengendalian) 

Efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

lingkungan pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap 

dan tindakan para pemilik dan manajemen puncak perusahaan mengenai pentingnya 

pengendalian internal bagi perusahaan tersebut. Jika manajemen puncak menganggap 

pengendalian sebagai hal yang penting pula. Lingkungan pengendalian mencakup 

faktor-faktor antara lain: 

a). Integrity and ethical value (integritas dan nilai etika) 

Tindakan manajemen untuk mengurangi perilaku yang mendorong karyawan 

untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, illegal, atau tidak etis. 

b). Commitment to competence (komitmen terhadap kompetensi) 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Manajemen mempertimbangkan tingkat kompetensi 

untuk pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan 

yang diperlukan. 

c). Boards of director or audit committtee participation (partisipasi dewan komisaris 

dan komite audit) 

Dewan komisaris berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen dan anggotanya dilibatkan dalam aktivitas serta 

memeriksa aktivitas manajemen. Komite audit bertanggung jawab mengawasi 

proses laporan keuangan dan harus terus memelihara komunikasi atau sebagai 

penghubung antara dewan komisaris dengan auditor internal maupun eksternal. 

d). Management’s philosophy and operating style (filosofi dan gaya operasi 

manajemen) 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi 

perusahaan dan karyawan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang 

bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. 
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e). Organizational sturucture (struktur organisasi) 

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Struktur 

organisasi memberikan kerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan 

struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan tanggung 

jawab untuk mencapai tujuan organisasi. 

f). Assigment of authority and responsibility (pelimpahan wewenang dan tanggung 

jawab) 

Merupakan perluasan lebih lanjut dari pengembangan struktur organisasi. Hal ini 

mencakup pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan 

pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas karyawan 

dan kebijakan terkait. 

g). Human resources policies and practices (kebijakan dan prosedur kepegawaian) 

Aspek paling penting dalam sistem pengendalian adalah pegawai yang kompeten 

dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian efektif, metode 

penyeleksian, pengevaluasian dan pemberian imbalan. 

 
2. Management risk assesment (penaksiran resiko manajemen) 

Manajemen mengindentifikasikan dan menganalisis resiko yang berhubungan 

dalam penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan sesuai 

dengan PABU. Manajemen menilai resiko sebagai bagian dari rencana dan operasi 

pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan. 

 
3. Accounting information and communication system (informasi akuntansi dan  

sistem komunikasi) 

Sistem akuntansi dalam perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasikan, 

mengumpulkan, menganalisis, mencatat, melaporakan transaksi-transaksi perusahaan 

dan memelihara aktiva perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua karyawan yang 

terlibat dalam pelaporan keuangan. Komunikasi mencakup sistem pelaporan 

penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. 

 
   4. Control activities (aktivitas pengendalian) 

Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk mengidentifikasi 

resiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas ini dibagi menjadi 5 kategori 

yang diuraikan sebagai berikut: 

a). Adequaete separation of duties (pemisahan tugas yang memadai) terdiri dari: 

• Pemisahan pemegang aktiva 

• Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan 

• Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggungjawab pembukuan 

• Pemisahan tugas dalam Electronic Data Processing 

b). Proper authorization of transaction and activities (otorisasi yang pantas atas 

transaksi dan aktivitas) 

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas bila pengendalian ingin 

memuaskan. Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk transaksi 

yang bersifat umum maupun khusus. Otorisasi umum berarti manajemen 

menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Otorisasi khusus dilakukan 

terhadap transaksi individual. 

c). Adequate document and record (dokumen dan catatan yang memadai) 

Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan 

benar. 

d). Physical control over assets and records (pengendalian fisik atas aktiva dan 

catatan) 

Tindakan perlindungan secara fisik untuk mengamankan aktiva dan catatan dapat 

berupa penggunaan gudang persediaan di bawah pengawasan pegawai yang 
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kompeten, juga dapat digunakan kotak tahan api untuk melindungi aktiva seperti 

uang tunai dan dokumen penting. 

e). Independent checks on performance (pengecekan independen atas pelaksanaan) 

Pegawai mungkin lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, kalau tidak 

ada orang yang meninjau dan mengevaluasi. Oleh karena itu dibutuhkan 

pengecekan yang berkesinambungan atas pelaksanaan aktivitas perusahaan. 

 
   5. Monitoring (pemantauan) 

Aktivitas manajemen menyangkut penilaian yang terus menerus dan periodik 

terhadap kualitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen. Pemantauan 

dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal beroperasi sebagaimana 

yang diharapkan. 

 

2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal pada pelaksanaannya tidak akan mencerminkan 

keadaan yang ideal karena ada kendala-kendala tertentu yang tidak memungkinkan 

pengendalian yang ideal itu tercapai. Hal ini dapat dilihat dalam SPAP (2001) 

sebagai berikut: 

1. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi 

manajemen dan dewan komisaris, berkaitan dengan pencapaian tujuan 

pengendalian internal entitas. Hal ini mencakup pernyataan bahwa pertimbangan 

manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian 

internal yang tidak efektif. 

2. Adanya kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan 

pengendalian internal, yang menyebabkan pengendalian intern yang tidak efektif. 

3. Biaya dari dilaksanakannya pengendalian perusahaan tidak boleh melebihi 

manfaat yang akan diharapkan dari pelaksanaan pengendalian internal tersebut. 
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Keterbatasan pengendalian internal menurut Sunarto (2003:139) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel 

keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena lalai, tidak adanya 

perhatian atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 

dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian 

kondisi keuangan yang berlebihan. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut, karena 

pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin 

dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

pengendalian internal. 
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2.5 Penjualan 

2.5.1 Pengertian Penjualan 

 Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan, melalui 

aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh. Pendapatan yang diperoleh akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba yang diterima perusahaan. Laba bagi perusahaan 

dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penggerak dinamika perusahaan. Oleh 

karena itu, fungsi penjualan sangat penting dan menentukan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Pengertian penjualan menurut Basu Swastha (2001:8) adalah sebagai berikut: 

”Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengajak agar orang lain bersedia membeli barang 

atau jasa yang ditawarkan.” 

 
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah suatu 

pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak 

pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari penerima barang atau jasa 

sebagai timbal balik atas penyerahan tersebut. Rencana volume penjualan, harus 

selalu memperhatikan keadaan ekonomi di masa mendatang, dalam hal ini bagian 

penjualan harus terus diikut sertakan dalam penentuannya. 

 

2.5.2 Tujuan Penjualan 

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk mencapai 

volume tertentu dari penjualan, mendapatkan laba dan mempertahankan dan atau 

bahkan meningkatkan serta menunjang pertumbuhan perusahaan melalui peningkatan 

volume penjualan.  

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya hanya dilakukan oleh 

pelaksana penjual atau para penjual apa saja. Kerjasama yang baik diantara bagian-

bagian dalam perusahaan seperti bagian produksi yang memproduksi, bagian 

personalia yang menyediakan tenaga kerjanya, bagian keuangan yang menyediakan 
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dananya dan bagian lainnya maupun penyalur harus dilaksanakan dan dikoordinir 

dengan baik. 

Penjualan merupakan aktivitas paling penting dalam perusahaan, karena 

adanya penjualan, maka terbentuklah pendapatan yang selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

La Midjan (2001:170) mengemukakan sebagai berikut: 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, 
sehingga kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara 
langsung akan merugikan perusahaan disebabkan selain sasaran 
penjualan tidak tercapai, juga pendapatan akan berkurang. 

2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan 
perusahaan oleh karena itu perlu diamankan. 

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut. 
4. Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit atau masuknya uang 

kontan jika penjualan secara tunai. 
5. Kuantitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan 

terjadi. 
 

2.5.3 Kebijakan Penjualan 

Secara umum penjualan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu penjualan 

tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai terjadi bila penyerahan barang atau jasa 

segera diikuti dengan pembayaran dari pembeli. Sedangkan untuk penjualan kredit 

ada tenggang antara penyerahan barang atau jasa dengan penerimaan pembayaran. 

Dalam penjualan secara kredit, pada saat penyerahan barang atau jasa, penjual 

menerima tanda bukti penerimaan barang dari pembeli dan sekaligus merupakan 

pernyataan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Bukti inilah yang 

menimbulkan adanya piutang dari pihak penjualan. 

Kemudian dari penjualan tunai adalah hasil dari penjualan tersebut langsung 

direalisasikan dalam bentuk kas yang diperlukan perusahaan untuk mempertahankan 

likuiditasnya. 
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2.5.4 Prosedur Penjualan 

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis 

barang yang digunakan suatu transaksi penjualan dimulai pada saat pesanan 

penjualan diterima dan berakhir dengan penyerahan barang kepada langganan. 

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan menurut Arens et al 

(2006:412) adalah sebagai berikut :  

1. ”Processing Customer Orders, 
2. Grantings Credits, 
3. Shipping Goods, 
4. Billing Customers and Recording Sales, 
5. Processing and Recording Cash Receipt, 
6. Processing and Recording Sales Return and Allowance, 
7. Charging off uncollectible Account Receivable, 
8. Providing for Bad Debts.” 

 
Penjelasan mengenai fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pemrosesan order pelanggan (Processing Customer Orders) 

Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan siklus. 

Biasanya permintaan ini diperoleh dari penawaran untuk membeli barang-barang.   

2. Persetujuan penjualan secara kredit (Grantings Credits) 

Sebelum barang dikirimkan, seseorang yang berwenang dalam perusahaan harus 

menyetujui penjualan secara kredit ke pelanggan atas penjualan kredit tersebut. 

Praktik yang lemah dalam persetujuan penjualan secara kredit seringkali 

menyebabkan jumlah piutang tak tertagih cukup besar dan piutang usaha menjadi 

tak tertagih.  

3. Pengiriman barang (Shipping goods) 

Merupakan fungsi yang paling kritis karena merupakan titik pertama dari siklus 

ini diterima di mana terjadinya penyerahan aktivitas perusahaan. Kebanyakan 

perusahaan mengakui penjualan saat barang dikirimkan. Nota pengiriman 

disiapkan pada saat pengiriman dan secara otomotis dilakukan oleh komputer 

berdasarkan informasi order penjualan.  
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4. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan (Billing Customers and    

Recording Sales) 

Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan mengenai 

jumlah yang ditagih atas barang tersebut dan penagihan ini harus dilakukan 

dengan benar dan tepat waktu. Aspek terpenting dalam penagihan ini adalah 

meyakinkan bahwa seluruh pengiriman yang dilakukan telah ditagih, tidak ada 

pengiriman ditagih dalam jumlah yang tidak benar. Penagihan pada jumlah yang 

benar tergantung pada pembebanan ke pelanggan untuk kuantitas yang dikirim 

pada harga yang disepakati. Harga yang disepakati tersebut memperhitungkan 

juga ongkos angkut, asuransi dan syarat pembayaran. 

5. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas (Processing and Recording Cash 

Receipt) 

Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, perhatian paling utama adalah 

kemungkinan terjadinya pencurian atas kas. Pencurian dapat terjadi sebelum 

penerimaan dicatat atau sesudahnya. Pertimbangan utama adalah penggunaan 

penerimaan kas harus disetor ke bank dalam jumlah yang benar dengan tepat 

waktu dan dicatat diberkas penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas digunakan 

untuk membuat jurnal penerimaan kas dan memutakhirkan berkas induk piutang 

usaha. 

6. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan (Processing 

and Recording Sales Return and Allowance) 

Apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterima, penjual 

seringkali menerima pengembangan barang atau memberikan pengurangan harga 

atas jumlah yang masih harus dibayar. Retur dan pengurangan harga penjualan 

segera dicatat dalam berkas transaksi retur dan pengurangan penjualan serta 

berkas induk piutang usaha secara benar. Nota kredit biasanya dibuat untuk 

pengembalian dan pengurangan harga dalam rangka pengendalian dan 

memudahkan pencatatan. 
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7. Penghapusan piutang tak tertagih (Charging off Uncollectible Account 

Receivable)  

Jika suatu perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah tidak tertagih, jumlah 

tersebut harus dihapuskan, biasanya ini terjadi setelah pelanggan pailit. 

8. Penyisihan piutang tak tertagih (Providing for Bad Debts) 

Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan bagian dari 

penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih nilai sisa, hasil 

dari penyesuaian akhir periode oleh manajemen atas perhitungan piutang tak 

tertagih. 

 

2.5.5 Pengendalian Internal Penjualan 

Pengendalian intern penjualan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Otorisasi dan tanggung jawab yang jelas 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam melaksanakan penjualan, adanya 

sistem otorisasi dari pusat pertanggungjawaban mempunyai arti penting sekali 

bagi perusahaan. Apabila kepada setiap pelaksanaan penjualan telah diberi 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas, kesimpangsiuran 

pelaksanaan tugas tidak akan terjadi, ia mengetahui sampai sejauh mana 

wewenang dan apa yang harus dipertanggungjwabkan dari wewenang itu. Dengan 

demikian pelaksanaan akan berjalan sebagaimana yang diharapakan. 

2. Persetujuan kredit 

Dalam memberikan persetujuan kredit, permintaan pesanan pelanggan dianalisis 

terlebih dahulu secara matang apakah kredit yang diminta dapat diberikan atau 

tidak. Untuk kepentingan intern dalam proses pemberian kredit harus: 

a) Diberikan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu harus sesuai 

dengan garis otorisasi yang telah ditetapkan. 

b) Pejabat yang memilki wewenang untuk memberikan persetujuan kredit harus 

terpisah dari pelaksanaan penjualan itu sendiri. 
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c) Untuk keperluan pertanggung jawaban, pejabat yang memberikan persetujuan 

kredit harus membubuhkan paraf sebagai tanda persetujuan pada formulir 

pesanan atau order penjualan yang bersangkutan. 

d) Besarnya kredit yang disetujui sesuai dengan batas maksimal kredit yang 

ditetapkan. 

3. Pemisahan fungsi atau tugas 

Dalam pelaksanaan penjualan perlu adanya pemisahan fungsi atau tugas yang 

tegas antara: 

a) Fungsi persetujuan kredit dengan pelaksana penjualan 

Pemisahan fungsi  ini besar sekali artinya, karena apabila tidak ada pemisahan 

diatara kedua fungsi ini akan menimbulkan kecurangan. Bilamana fungsi 

pemberian persetujuan kredit merangkap fungsi yang melaksanakan penjualan 

maka setiap order penjualan tentu akan disetujui demi kepentingan pribadi 

untuk memperoleh komisi penjualan tanpa memperhitungkan akibatnya 

apakah piutang tersebut dapat ditagih atau tidak. 

b) Fungsi pelaksanaan akuntansi dengan akuntansi 

Dengan pemisahan fungsi ini maka hanya transaksi-transaksi yang benar-

benar terjadi yang dicatat dalam akuntansi perusahaan, penyesuaian-

penyesuaian, catatan-catatan untuk kepentingan pribadi para pelaksana 

penjualan dapat dihindarkan. 

c) Pemisahan tugas penjualan dengan pengiriman barang 

Pengiriman ini perlu dilakukan untuk menghindari penjualan fiktif dimana 

barang-barangnya dikuasai oleh penjual untuk kepentingan dirinya. 

d) Pemisahan dalam fungsi akuntansi 

Pelaksanaan tugas dalam fungsi akuntansi perlu adanya pemisahan, sehingga 

hasil pelaksanaan tugas yang satu  mengontrol tugas yang lainnya. 

e) Pemisahan fungsi penerimaan uang dengan fungsi akuntansi 

Pemisahan fungsi ini sangat penting sekali karena masalah uang merupakan 

masalah yang rawan sekali. Apabila tidak ada pemisahan fungsi maka 
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kecurangan-kecurangan kemungkinan  besar terjadi  dengan penyesuaian-

penyesuaian antar uang yang diterima dengan catatannya. Untuk lebih aman 

lagi uang yang diterima harus segera disetor ke bank. 

4. Apabila ada potongan penjualan, retur penjualan atau penghapusan piutang, harus 

ada penelitian yang seksama serta sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan 

tertentu yang mendapat otorisasi untuk itu. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menghindari kecurangan-kecurangan untuk kepentingan pribadi. 

5. Secara berkala misalkan seminggu sekali dilakukan pencocokan saldo piutang 

menurut buku besar dengan penjumlahan saldo-saldo menurut buku besar 

pembantu piutang. 

6. Dalam kartu-kartu piutang harus dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Hal ini penting dilakukan untuk dapat segera diketahui tanggal berapa piutang 

tertentu harus ditagih. 

7. Secara berkala sesuai dengan daftar saldo piutang kepada pelanggan (debitur) 

dikirim surat pernyataan piutang (statement of account). Surat pernyataan piutang  

merupakan konfirmasi atas jumlah piutang langganan. 

8. Menggalakkan tindakan penagihan 

Tindakan penagihan dilakukan secara preventif maupun represif. Tindakan 

penangihan preventif dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pelanggan 

bahwa hutangnya pada tanggal tertentu akan jatuh tempo. Pemberitahuan dapat 

dilakukan dengan surat atau melalui telepon sebelum piutang itu sendiri jatuh 

tempo. Sedangkan penagihan yang bersifat represif yaitu apabila tanggal jatuh 

tempo terlampui dan debitur belum memenuhi kewajibannya. 

9. Secara berkala dibuat daftar saldo piutang yang diragukan penagihannya dan 

piutang yang harus dihapuskan karena tidak akan tertagih. 
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2.5.6. Penjualan dapat Ditingkatkan dengan Pengendalian Intern yang 

Memadai 

Pembuatan rencana penjualan yang realitis dan komitmen manajer terhadap 

rencana tersebut memberikan landasan untuk melakukan pengendalian kegiatan 

penjualan. Jadi, kegiatan perencanaan penjualan harus dapat dilakukan sebaik 

mungkin karena hal ini merupakan landasan untuk melakukan pengendalian secara 

efektif. 

Pengendalian intern penjualan dapat membantu pimpinan untuk mengetahui 

besarnya pendapatan atas penjualan dan memperkirakan kemungkinan terjadinya 

kecurangan atau penggelapan melalui laporan-laporan yang menganalisa kegiatan  

penjualan yang dimana penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki dari 

tujuan yang dianggarkan atau dari standar yang telah dihitung  dengan cara yang tepat 

agar ada tindakan perbaikan. Pimpinan perusahaan harus benar-benar mengawasi dan 

menyelidiki penjualan ini agar dapat berfungsi dengan baik. Pengendalian penjualan 

meliputi analisa, penelaahan dan penelitian yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, 

prosedur, metode dan pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume 

penjualan yang dikehendaki. 

Tujuan pengendalian intern penjualan adalah untuk mencapai tujuan 

perusahaan, baik mengenai produk, penetapan harga, metode penjualan, organisasi 

dan perencanaan serta pengendaliannya. Bila hal-hal tersebut dapat dikendalikan 

dengan baik, maka tujuan utama dari perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Arens et al (2006:428) tujuan dari pengendalian intern atas 

penjualan adalah sebagai berikut : 

Recorded cash receipt are of funds actually received by the company 
(Exitence). 

1. Cash received is recorded in the cash receipts journal (Completenes). 
2. Cash receipts are deposited and recorded at the amounts received 

(Accuracy). 
3. Cash receipts transactions are property clasified (Classificaton). 
4. Cash receipts are recorded on the correct dates (Timing). 
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5. Cash receipts are property included in the accounts receivable master file 
and are correctly summarized (Posting and summarization). 

 
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pengendalian intern atas penjualan adalah meliputi : 

1. Keberadaan, transaksi yang tercatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan 

apakah transaksi yang dicatat secara aktual memang terjadi. Memastikan jurnal 

penjualan dimana penjualan tersebut tidak terjadi penyimpangan dari tujuan 

eksistensi. 

2. Kelengkapan, transaksi-transaksi yang ada telah dicatat. Tujuan ini menyangkut 

seluruh traksaksi yang seharusnya ada dalam jurnal, secara aktual telah 

dimasukan. Kelalaian memasukan satu penjualan dalam jurnal penjualan  dan 

buku besar sedangkan penjualan tersebut terjadi, merupakan penyimpangan dari 

tujuan kelengkapan. Tujuan ini merupakan cara auditor untuk memenuhi asersi 

manajemen mengenai kelengkapan. 

3. Akurasi, transaksi yang tercatat disajikan pada nilai yang besar. Tujuan ini 

menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi. Untuk transaksi 

penjualan, akan merupakan penyimpangan dari tujuan akuntansi jika kuantitatif 

barang yang dikirim berbeda dengan kuantitas yang ditagih. Harga jual yang salah 

pakai untuk penagihan, terjadi kesalahan perkalian atau penjumlahan dalam 

penagihan, atau jumlah yang salah dicantumkan dalam jurnal penjualan. Akurasi 

adalah salah satu bagian dari asersi penilaian atau alokasi. 

4. Klasifikasi, transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan 

tepat. Contoh salah klasifikasi untuk penjualan, antara lain penjualan tunai 

diklasifikasi sebagai penjualan kredit, mencatat penjualan aktiva tetap operasi 

sebagai pendapatan dan salah mengklasifikasikan penjualan komersil sebagai 

penjualan intern. Klasifikasi juga bagian dari asersi penilaian atau alokasi. 

5. Saat pencatatan, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Kesalahan saat 

pencatatan terjadi jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi terjadi. Saat 

pencatatan juga dari asersi penilaian atau alokasi. 
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6. Posting pengikhtisaran, transaksi yang tercatat secara tepat dimasukan dalam 

berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar. Tujuan ini menyangkut apakah 

keakuratan transfer informasi dari transaksi yang tercatat dalam jurnal ke catatan 

tambahan dan buku besar. Misalnya, jika transaksi penjualan dicatat dalam 

catatan konsumen yang berbeda atau pada jumlah yang berbeda dalam berkas 

induk, hal ini merupakan penyimpangan dari tujuan ini. Posting dan 

pengikhtisaran juga bagian asersi penilaian atau alokasi. 

Dengan adanya pernyataan tersebut, semakin jelas bahwa aktivitas penjualan 

perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya penggelapan, pencurian, ataupun 

kesalahan dalam pencatatan agar perusahaan terhindar dari kerugian. 

Sedangkan pengendalian intern penjualanakan efektif apabila : 

1. Komponen-komponen pengendalian intern terpenuhi 

a. Lingkungan pengendalian 

b. Penetapan risiko manajemen 

c. Aktivitas pengendalian 

d. Informasi dan komunikasi akuntansi 

e. Pemantauan 

2. Secara umum, tujuan pengendalian intern penjualan terpenuhi bila 

a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi penjualan  

b. Laporan penjualan dapat diandalkan  

c. Pelaksanaan aktivitas penjualan telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan 

yang berlaku. 

Oleh karena itu, pimpinan perusahaan harus menyelenggarakan pengawasan 

sebagaimana mestinya. Tindakan yang dapat dilakukan dengan menciptakan suatu 

pengendalian intern dalam menjamin ketepatan dan keakuratan atas penerimaan hasil 

penjualan. Kegiatan penjualan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan sehingga 

mempunyai hubungan erat dan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba. 
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2.5.7 Audit Internal Berfungsi Menilai Efektivitas Penjualan pada PDAM 

Kabupaten Magetan 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa, dalam melaksanakan kegiatannya PDAM 

Kabupaten Magetan mendistribusikan bahan utamanya yaitu air bersih yang berasal 

dari pegunungan di sekitar Kabupaten Magetan yang dialirkan ke pipa-pipa yang 

telah dipasang oleh masyarakat melalui pengolahan terlebih dahulu. Penjualan 

dikatakan efektif bila sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Hasil dari kegiatan penjualan tersebut adalah bentuk laba yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup PDAM. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk 

meningkatkan efektivitas penjualan. 

Untuk memeriksa dan menilai efektivitas penjualan yang telah ditetapkan, 

diperlukan audit internal yang juga menilai petugas yang melaksanakannya. Aktivitas 

penjualan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari kegiatan pengendalian 

apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapkan suatu pendapatan yang 

memerlukan adanya laporan-laporan untuk menganalisa aktivitas tersebut yang 

mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan standar atau kriteria yang 

ditetapkan agar segera dapat diambil suatu tindakan perbaikan. 

Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah penyelewengan dan 

kesalahan dalam pengendalian, karena itu internal audit akan mengecek secara 

konstan dan terus menerus untuk ketepatan dan perbaikan dari pengendalian. 

Pemeriksaan internal berfungsi menilai dan menerima kelayakan dan 

keefektifan pengendalian intern yang telah ditetapkan dan juga menilai petugas yang 

melaksanakannya. Untuk mengetahui baik atau tidaknya pengendalian intern yang 

telah dijalankan perusahaan harus ada penilaian terhadap pengendalian intern 

tersebut. Aktivitas penjualan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari kegunaan 

pengendalian intern apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapkan suatu 

pendapatan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas penjualan, 
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manajemen memerlukan adanya laporan-laporan untuk menganalisis aktivitas 

tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan, standar atau 

kriteria yang ditetapkan agar segera diambil suatu tindakan perbaikan. 

Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah penyelewengan 

kesalahan dalam pengendalian, karena audit internal akan mengecek secara rutin dan 

terus menerus untuk ketepatan dan perbaikan dari pengendalian intern perusahaan. 

Audit internal efektif bila memenuhi : 

1. Adanya kualifikasi audit internal 

2. Adanya program audit internal 

3. Adanya pelaksanaan audit internal 

4. Adanya laporan hasil audit internal 

5. Adanya tindak lanjut atas laporan hasil audit internal 

Untuk fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang 

terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, 

keuangan dan kegiatan lain. Guna memberikan jasa bagi manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara meyakinkan analisis, penilaian, 

rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, audit 

internal menyediakan jasa tersebut. 

Dari penelitian dan pengamatan maka audit internal pada PDAM tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Independensi Audit Internal 

Pelaksanaan audit internal pada Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan 

oleh Satuan Pengendalian Internal. Dilihat dari struktur organisasi, bagian audit 

internal diberi keleluasaan untuk menyelesaikan tanggung jawab pelaksanaan audit 

sehingga dapat dihasilkan laporan yang dapat membantu manajemen kearah yang 

lebih baik. Audit Internal pada perusahaan ini merupakan bagian yang terpisah dari 

kegiatan dan pekerjaan operasional yang rutin dan bertanggung jawab langsung 

kepada direktur utama, sehingga tugas-tugas yang dilakukan oleh unit audit internal 

dilakukan secara objektif dan independen. 
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2. Kompetensi Audit Internal 

Seorang auditor yang bekerja pada PDAM dituntut mempunyai kualifikasi 

yang tinggi, baik kecakapan tekniknya maupun moralitasnya. Secara nyata auditor 

dituntut untuk mengetahui pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, hukum, 

ekonomi dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan aktivitas PDAM. Sedangkan 

syarat moralitas yang dituntut dari seorang auditor harus mempunyai sikap objektif, 

percaya diri, disiplin, bersahaja, sopan, hormat dan ramah. 

 
3. Program Audit Internal 

Program audit disusun agar pelaksanaan audit lebih terarah dan 

pelaksanaannya lebih efektif sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk 

menghasilkan audit yang efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rencana audit 

yang lengkap, terarah menyeluruh dan terpadu. Rencana audit tersebut dituangkan 

kedalam suatu bentuk Program Pemeriksaan Operasional. Program pemeriksaan 

Operasional adalah suatu pemeriksaan yang dimaksudkan sebagai penilaian terhadap 

cara pengelolaan suatu organisasi dan bertujuan membantu pimpinan organisasi 

tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Penilaian tersebut adalah 

penilaian yang sistematis dan obyektif atas operasi manajemen untuk perbaikan dan 

pengembangannya di waktu yang akan datang. Pemeriksaan operasional ditekankan 

pada penilaian terhadap cara-cara manajemen mengelola sumber dana dan daya untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan bagi suatu kegiatan/program. 

Program pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kegiatan (prestasi kerja dan 

kinerja), mengidentifikasi berbagai kelemahan system pengendalian manajemen 

untuk perbaikan dan mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atau tindak lanjut. 

Program pemeriksaan audit internal pada PDAM ini disebut Program Kerja 

Pemeriksaan Tahunan Satuan Pengawasan Intern. Dalam program kerja pengawasan 

pada PDAM, proses pemeriksaan dimulai dari perencanaan atas kegiatan pengawasan 

dan pemeriksaan yang memadai agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan efektif. 

Perencanaan itu dituangkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. 
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4. Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanaan audit internal pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) 

dilaksanakan oleh SPI. Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan audit internal 

pada bagian yang akan diaudit setiap satu tahun sekali, dengan sistem pemeriksaan 

atau auditnya dilakukan tiap bulan per divisi. Audit internal dilaksanakan oleh SPI 

dengan membentuk tim audit yang terdiri dari beberapa orang auditor internal bidang 

operasional, bidang pembangunan dan bidang umum. 

 
5. Laporan yang Dihasilkan 

Pada prinsipnya Laporan Hasil pemeriksaan tersebut merupakan komunikasi 

resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang 

temuan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diterbitkan setelah pemeriksaan 

dilakukan secara tuntas, tetapi laporan tersebut dapat diterbitkan berupa suatu laporan 

singkat mendahului laporan lengkap. Laporan hasil audit internal dibuat secara 

tertulis, yaitu berbentuk deskripsi permasalahan dan harus disampaikan kepada 

pejabat yang berwenang secara tepat waktu.   

 Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaannya sesuai dengan 

penugasan yang ditetapkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus dibuat secara 

tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang tepat pada waktunya agar 

bermanfaat. 

 
6. Tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan 

Tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan berupa pemantauan yang dilakukan 

oleh auditor untuk memastikan tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan. Proses 

pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan pada PDAM adalah sebagai berikut : 

• Satuan Pengawas Intern (SPI) harus memantau tindak lanjut LHP untuk 

mengetahui apakah saran-saran yang dituangkan dalam LHP tersebut telah 

dilaksanakan oleh setiap unit kerja. 
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• Terhadap pemantauan tindak lanjut yang memerlukan pemeriksaan, maka proses 

pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan sebelumnya. 

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan agar efektivitas penjualan 

dapat tercapai melalui prosedur  penjualan yaitu sebagai berikut : 

1. Menetapkan anggaran penjualan. 

Perusahaan menetapkan terlebih dahulu seberapa besar penjualan yang akan 

dianggarkan untuk periode tertentu. 

2. Mengevaluasi dan mengendalikan penjualan. 

Perusahaan membandingkan antara realisasi penjualan dengan anggaran 

penjualan yang telah dibuat oleh perusahaan. 

3. Menganalisa terjadinya penyimpangan. 

Perusahaan menganalisa apakah selama kegiatan penjualan perusahaan pernah 

mengalami suatu penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. 

4. Mengambil tindakan perbaikan. 

Jika terdapat penyimpangan selama kegiatan penjualan berlangsung selama 

periode tertentu maka perusahaan akan mengambil tindakan perbaikan 

Jadi fungsi audit internal dalam menilai efektivitas divisi penjualan meliputi 

audit atas semua aspek pengendalian intern penjualan, sehingga dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi, menganalisa perkembangan-perkembangan (trend) yang 

berkembang, melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu atas semua aspek 

pengendalian intern penjualan sehingga dapat menilai efektivitas penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 


