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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Amran YS Chaniago (2002) : 

”Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan 

merupakan perilaku yang diharapakan dan diperbuat oleh seseorang akibat status 

atau kedudukan yang melekat padanya. Dalam penulisan skripsi ini, apabila kata 

peranan dihubungkan dengan audit internal artinya audit internal mempunyai 

bagian yang utama dalam menunjang pengendalian penjualan yang memadai.  

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal  

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam 

organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit internal adalah 

memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian intern 

yang ada dalam organisasi. Keberadaan atau alasan diadakan audit dalam 

organisasi adalah bahwa audit ditujukan untuk memperbaiki kinerja. 

 Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit tidak 

memiliki sumber informasi internal mengenai kinerja organisasi.  

Ada beberapa pendapat mengenai audit internal menurut Hiro Tugiman, 

(2004,3) sebagai berikut : 

” Internal auditing atau audit internal adalah kegiatan assurance dan 
konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk 
memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi 
organisasi.  
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 Definisi audit internal menurut The Institute of Internal Auditors Board of 

Directors pada bulan Juni 1999 adalah sebagai berikut : 

” Internal auditing is an independent objectives assurance, and 
consulting activity designed to add value and improve an organization’s 
operation it help an organization accompolish its objectives by bringing 
a systematic, displened approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control, and governance process”. 
  
Mulyadi  dan Puradiredja (2002,211) memberikan definisi mengenai 

audit internal sebagai berikut : 

”Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang 
terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa 
akuntansi dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada 
manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka”.  

 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan umum dari audit internal adalah untuk membantu semua anggota 

manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, dengan 

cara memberikan analisis-analisis, pengukuran, rekomendasi yang objektif dan 

komentar-komentar yang perlu mengenai kegiatan-kegiatan yang diperiksanya. 

Menurut Hiro Tugiman, (2004;16) tujuan audit internal adalah sebagai 

berikut: 

”Membantu anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 
jawabnya secara efektif. Agar hal itu dapat tercapai, audit internal 
dibarengi dengan analisa, penilaian, rekomendasi, konseling dan 
informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang sedang di nilai atau di 
review”.  
 

 Untuk mencapai tujuan umum di atas akan menyangkut aktivitas audit 

internal antara lain:  

1) meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada sistem pengendalian di 

bidang akuntansi, keuangan, dan operasi cukup memenuhi syarat. 

2) Menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah 

ditentukan betul-betul ditaati. 

3) Menilai apakah aktiva perusahaan aman dari kehilangan atau kerusakan 

dan penyelewengan. 
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4) Menilai kecermatan data akuntansi dan data lain yang ada dalam 

organisasi perusahaan. 

5) Menilai mutu atau pelaksanaan daripada fungsi-fungsi yang telah 

diberikan pada masing-masing anggota manajemen. 

Dari kegiatan tersebut dapat diambil ikhtisar bahwa audit internal terutama 

sekali bersangkutan dengan : 

- Complience 

- Verification 

- Evaluation 

Kegiatan complience ini ini berkaitan dengan ditaatinya kebijakan, 

prosedur, dan praktik-praktik usaha yang baik. 

Kegiatan verifikasi merupakan audit atas dokumen, catatan dan laporan 

untuk menentukan tingkat penyelesaian dengan keadaan yang sebenarnya. Pada 

umumnya verifikasi meliputi : (1) catatan, (2) laporan, (3) aktiva dan kewajiban. 

Kegiatan verifikasi akan menguntungkan apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh 

auditor internal, jika dibandingkan bila kegiatan tersebut dilakukan oleh auditor 

eksternal karena auditor internal mempunyai pengetahuan yang lebih dalam 

mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga kegiatan verifikasi dapat 

dilakukan dengan lebih teliti. 

Kegiatan evaluasi merupakan tanggung jawab auditor internal yang paling 

penting dan paling sulit diukur hasil kegiatannya berupa penilaian pelaksanaan 

baik prosedur maupun pelaksana prosedurnya secara terus menerus. 

Pimpinan akan menerima laporan hasil complience, verification, 

evaluation dan apabila terjadi penyimpangan dari yang telah ditetapkan, pimpinan 

diberitahu dan diberikan penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya serta diberi 

rekomendasi untuk jalan keluarnya. 

Ruang lingkup kegiatan audit internal dalam perusahaan menurut The 

Institute of Internal Auditors  (1995;29) meliputi : pemeriksaan dan evalusi 

tentang kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dalam organisasi 

serta kualitas hasil pekerjaan audit sebagai pencerminan tanggung jawab. Sejalan 

dengan yang telah dikemukakan The Institute of Internal Auditors, maka The 
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Institute of chartered Accountants in Australia (1994;76) tentang ruang lingkup 

audit internal mengemukakan: 

” The scope of internal audit very widly and are dependent upon the size 
and structure of the entity and the requirements of its management. 
Noemaly however internal audit operates in one or more of the folowing 
areas: (a) Review of accounting system and related internal controls; (b) 
Examination of the management of financial and operating 
information; (c) Examination of the economy, effeciency and 
effectiveness of operation including non-financial control an 
organization. 
 
Dengan demikian ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas 

tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen 

organisasi yang bersangkutan. 

Mengacu definisi baru Juni (1999) yang menekankan pada risk 

management, control and governance process, maka IIA’s (2000) edisi 

((2004:14), mengemukakan ruang lingkup audit internal sebagai berikut : 

”The internal audit activity should evaluateand contribute to the 

improvement of risk management, control and governance processes 

using a systematic and disiplined appproach”.  

 

2.2.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal   

Fungsi dan tanggung jawab auditor internal menurut Hartadi (1999,21) 

adalah sebagai berikut: ”Fungsi audit internal adalah melaksanakan kegiatan 

bebas dan memberi saran-saran suatu fungsi pengendalian manajemen guna 

mengukur dan meneliti efektivitas sistem pengendalian intern”. 

Tanggung jawab audit internal adalah : 

1. menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan dengan pemberian 

pendapat tentang efisiensi atau kelayakan prosedur, mengembangkan dan 

memperbaiki prosedur, menilai personalia, memberikan ide dalam 

pembuatan standar. 

2. Melakukan analisis data yang menyangkut penelahaan data yang 

dihasilkan sistem akuntansi guna membuktikan bahwa laporan-laporan 

yang dihasilkan adalah benar (valid) dan membuat analisis-analisis lebih 
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lanjut untuk memberi dasar atau membantu penyimpulan-

penyimpulannya.  

3. Melakukan verifikasi kelayakan untuk menentukan bahwa prosedur 

akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah dilakukan, prosedur operasi 

atau kegiatan yang diikuti, peraturan-peraturan pemerintah telah 

dilaksanakan, dan kewajiban-kewajiban, yang bersangkutan dengan 

kontrak telah berjalan atau dipatuhi.   

4. Melakukan fungsi perlindungan untuk menghindari dan menemukan 

penggelapan, ketidakjujuran atau kecurangan, memeriksa kekayaan 

perusahaan, dan meneliti transaksi dengan pihak luar. 

5. Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan perusahaan terutama 

bidang akuntansi. 

6. Melakukan jasa-jasa lainnya termasuk penyelidikan khusus dan membantu 

pihak luar seperti kantor akuntan atau konsultan lainnya dan yang 

berkepentingan dengan data kegiatan-kegiatan perusahaan.  

 

2.2.4 Kriteria Audit Internal yang Memadai 

2.2.4.1 Independensi Audit Internal 

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, audit internal 

haruslah mandiri dan terpisah dari kegiatan-kegiatan yang diperiksanya. 

Independensi menurut The Institute of Internal Auditors  yang dikutip oleh 

Boynton dan Kell (2001;984) adalah  

”Independence. Internal auditors should be independent of the activities 
they audit. 
Organizational Status. He organizational status of the internal auditing 
department should be sufficient to permit the accompolishment of its 
audit responsibilities. 
Objectivity. Internal auditors should be objectives in performing audits” 

 

Independensi memungkinkan audit internal untuk dapat melakukan 

pekerjaan secara bebas dan objektif, yang memungkinkan auditor internal 

membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. 
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2.2.4.2 Kompetensi Audit Internal 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

seorang auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik. 

 Mulyadi dan Puradiredja (2002;213) mengemukakan tentang 

kompetensi auditor internal sebagai berikut: 

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

2.2.5 Program Audit Internal 

Menurut Hartadi (1999: 68) program adalah : ”suatu rangkaian rencana 

dan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai hasil tertentu”. Program audit 

merupakan prosedur atau pedoman bagi auditor internal dalam melakukan 

program-program audit. Agar pelaksanaan audit internal dapat berjalan dengan 

baik, maka penyusunan program-program audit harus direncanakan dengan baik. 

Definisi program audit menurut Mulyadi  dan Puradiredja (2002, 104) 

adalah sebagai berikut: 

”Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit 

unsur tertentu”.  

 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program audit diperlukan 

sebagai : 

1. Pedoman dalam melaksanakan audit. 

2. Alat untuk pengawasan dan pengarahan audit. 

3. Alat untuk mendeteksi terhadap kemungkinan adanya prosedur yang 

terlewat. 

4. Alat untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan. 
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2.2.6 Pelaksanaan Audit Internal  

Pelaksanaan audit internal harus meliputi perencanaan, pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil-hasil dan 

menindaklanjuti. 

Menurut SPAI  (2001; 18) pelaksanaan kegiatan audit internal terdiri dari : 

”1. Perencanaan audit : audit internal harus merencanakan setiap 
pemeriksaan pengujian  

2.  Pengevaluasian informasi : audit internal harus mengintrepetasikan 
dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil 
pemeriksaan. 

3.  Penyampaian hasil audit : audit internal harus melaporkan hasil-hasil 
pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. 

4.  Tindak lanjut hasil audit : audir internal haru s terus meninjau atau 
melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-
temuan audit yang dilaporkan, telah dilakukan tindak lanjut” 

 
2.2.7 Laporan dan Tindak Lanjut 

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan ini 

merupakan hal yang penting karena dalam laporan ini auditor internal 

menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi tanggung jawab 

untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan, terutama 

mengenai penilaian pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. 

Kriteria suatu laporan audit menurut The Institute of Internal Auditors 

adalah sebagai berikut : 

”1. A signed, written report should be issued after the audit examination 
is completed. Intern report may be written or oral and may be 
transmitted formaly or informally. 

2.  The internal auditor should discuss conclusion and recomendation at 
appropiatte levels of management before issuing final written report. 

3.   Reports should be objective, clear, conise, constructive and timely. 
4.  Reports should be present the purpose, scope, and results of the audit, 

and where appropiatte, reports should contain an expression of the 
auditor’s opinion. 

5. Reports may include recommendation for potential immprovement 
and acknowledge satisfactory performance and corrective action. 

6.  The auditee’s view about audit conclusion or recommendation may 
be include in the audit report. 

7. The director of internal auditing designee should review and approve 
the final audiit report before issuance and should decide to whom the 
report will be distributed”. 
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Apabila laporan audit sudah diterbitkan, tidak berarti semua tugas auditor 

internal sudah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi 

terhadap laporan-laporan yang diambil sehubungan dengan saran-saran atau 

rekomendasi perbaikan yang ditemukan.  

Definisi kegiatan korektif atau tindak lanjut menurut Hiro Tugiman (1997; 

75) adalah sebagai berikut : 

”Tindak lanjut oleh pemeriksa audit internal didefi nisikan sebagai 
suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan 
ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh 
manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang 
dilaporkan”. 
 
Pekerjaan audit internal hanya mungkin efektif apabila pihak manajemen 

memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut serta memberikan tindak lanjut atas 

hasil pekerjaan audit internal itu sesuai dengan hasil yang diharapkan.  

 

2.2.8 Manajemen Bagian Audit Internal 

Pimpinan internal audit harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Menurut SPAI (2001; 19), manajemen bagian audit internal harus menetapkan : 

”1. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab : Pimpinan audit 
internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan 
tanggung jawab bagi bagian audit internal. 

2.  Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana 
bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian  audit internal. 

3. Kebijakan dan prosedur : Pimpinan internasional audit harus 
membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur-prosedur secara 
tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf 
pemeriksa. 

4. Manajemen personil : Pimpinan harus menetapkan program 
untyuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia 
pada bagian audit internal. 

5.  Eksternal auditor : Pimpinan audit internal harus mengkoordinasi 
usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan audit eksternal. 

6.  Pengendalian mutu : Pimpinan audit internal harus menetapkan 
dan mengembangkan pengendalian mutu (jaminan kualitas) 
untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal”. 
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2.3 Pengendalian Intern 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Definisi pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring 

Organization yang dikutip oleh Baynton dan Kell ( 2001;325) adalah sebagai 

berikut: 

”Internal control is a process, effeded by an entity’s board of directors, 
management, and order personel, designed to provide reasonable 
assurance negording the achievement of  objectives in the following 
categories : (1) realibility of financial reporting, (2) compliance with 
aplicable laws and regulations , and (3) effectiveness and efficiency of 
operation ” 
 
Mulyadi  dan Puradiredja (2002 , 180) mengemukakan definisi struktur 

pengendalian intern sebagai berikut : 

”Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan untuk 
dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 
sebagai berikut : (1) keandalan pelaporan keuangan (2) kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan 
efisiensi operasi” 
 
Pengertian yang dikemukan oleh Mulyadi dan Puradiredja menyatakan 

bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dilaksanakan untuk dewan 

komisaris, manajemen, dan pimpinan yang berada di bawah mereka untuk 

menberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian intern tercapai. 

 

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern 

 Tujuan pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring 

Organization (COSO), yang dikutip oleh Boynton and Kell (2001, 325) adalah 

sebagai berikut : 

1. Realibility of financial reporting. 
2. Effectiveness and efficiency of operation. 
3. Complience with applicable laws and regulation.” 

Tujuan pengendalian internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan yang dapat dipercaya. Manajemen memerlukan 

informasi yang akurat agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya 
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dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian intern 

diharapkan dapat menyediakan data yang dapat dipercaya. Sebab dengan 

adanya data yang andal memungkinkan tersusunnya laporan keuangan 

yang reliabe. 

2. Efektivitas dan efisiensi dalam operasi. Pengendalian intern dimaksudkan 

untuk menghindarkan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta 

mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien. 

3. Tunduk dan patuh terhadap undang-undang dan peraturan. Pengendalian 

intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan 

kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan. 

 

2.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern 

SA seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit 

Laporan Keuangan paragraf 07 menyebutkan lima unsur pokok pengendalian 

intern: (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) informasi dan 

komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, dan (5) pemantauan.  

Kelima unsur pengendalian intern dapat dijelaskan 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 intern, yang membentuk disiplin dan struktur. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

entitas antara lain : 

1) Nilai intregitas dan etika. 

2) Komitmen terhadap kompetensi. 

3) Dewan komisaris dan komite audit. 

4) Filosofi dan gaya operasi manajemen. 

5) Struktur organisasi. 

6) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. 
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7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2.  Penaksiran Resiko. 

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 

analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia. 

3.  Informasi dan Komunikasi. 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel 

yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas 

mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam 

maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan 

penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman 

kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan 

memo juga merupakan bagian dari komponen dalam pengendalian intern. 

4.  Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko 

dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki 

berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi 

organisasi. 

5.  Pemantauan. 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun 

pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan 

apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan 

untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan 

perubahan karena terjadinya perubahan kedaaan.  
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2.3.4 Keterbatasan Pengendalian Intern 

Pengendalian intern memiliki keterbatasan, berikut ini adalah keterbatasan 

dalam pengendalian intern menurut Mulyadi (2002; 181) : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan personel lain 

dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau 

dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu dan tekanan lain. 

2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat 

terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau 

dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.  

3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan 

disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan 

tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan 

oleh pengendalian intern yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat menghasilkan 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 mengoperasikan 

pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian intern 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 intern.  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan 

pengendalian intern adalah hal-hal yang menjadi sebab tidak tercapainya 

pengendalian intern seperti yang diharapkan. Jadi penerapan pengendalian intern 

bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan akan terjadinya 
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kesalahan atau penyelewengan, tetapi untuk mengurangi terjadinya hal tersebut di 

atas seminimal mungkin, dan kalaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan 

dapat segera diketahui dan diatasi. 

 

2.4 Penjualan 

2.4.1  Pengertian Penjualan  

 Perkembangan dunia usaha yang sangan pesat, membuat aktivitas 

penjualan memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas perusahaan 

secara keseluruhan, karena keberhasilan perusahaan di nilai dari kemampuan 

untuk menjual produk atau jasanya di pasaran. Hasil penjualan tersebut setelah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan laba yang 

akan digunakan oleh perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

 Pengertian penjualan yang dikemukakan oleh Philip Kotler (2003;14) 

adalah sebagai berikut : 

”The selling concept holds that consumers, if left alone, will ordinary no 

but enough of the organization’s product. The organization must 

therefore undertake on aggressive selling and promotion effort”   

 
Dari definisi yang dikemukakan Kotler dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

aktivitas penjualan merupakan pusat perhatian utama di dalam perusahaan, dan 

perusahaan harus agresif dalam melakukan penjualan dan kegiatan pemasaran, 

karena keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada keberhasilannya untuk 

menjual barang atau jasa kepada konsumen. 

 

2.4.2  Tujuan Penjualan    

 Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting, 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut, akan terbentuk laba yang dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan umum perusahaan dalam 

kegiatan penjualan adalah mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapat 

laba maksimun, dan mempertahankan atau berusaha meningkatkan serta 

menunjang pertumbuhan perusahaan.  Kemampuan perusahaan dalam 
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menjual barang dan jasanya di perusahaan dapat dijadikan suatu tolak ukur 

penilaian keberhasilan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut 

harus ada kerjasama yang baik antar bagian-bagian di dalam perusahaan.  

 

2.4.3  Kebijakan Penjualan  

 Kebijakan penjualan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Penjualan tunai terjadi bila 

penyerahan barang dan jasa segera diikuti dengan pembayaran dari pembeli, 

sedangkan penjualan secara kredit ada tenggang waktu antara saat penyerahan 

barang atau jasa dengan penerimaan pembayaran. 

 Kebijakan penjualan untuk setiap perusahaan akan berbeda-beda 

disesuaikan dengan kebijakan dari pihak manajemennya dan kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. 

 

2.4.4  Prosedur Penjualan 

  Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis 

barang dan jasa yang digunakan. Suatu transaksi penjualan di mulai pada saat 

pesanan penjualan di terima seperti yang dikemukakan Arens dan Loebbecke 

(1997), yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (1999, 356) adalah sebagai 

berikut : 

”Penjualan di mulai dari timbulnya suatu order atau pesanan dari 

pelanggan dan berakhir dengan perubahan barang atau jasa menjadi 

piutang usaha, dan akhirnya menjadi uang tunai”.  

Fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan menurut Arens (2006, 412) 

adalah: 

 ”1. Processing Customer Order. 
  2. Granting Credit. 
 3. shipping Goods. 
 4. Billing Customers and Recording Sales. 
 5. Processing and Recording cash Receipts. 

6. Processing and recording Sales Return and Allowance. 
7. Charging Off Uncollectible Accounts Receivable. 
8. providing for Bad Debts. 
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 Berikut ini uraian dari fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan di atas 

secara singkat : 

1. Pemrosesan Order Pelanggan (Processing Customer Order) 

Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan 

siklus. Biasanya, ini merupakan penawaran untuk membeli barang dengan 

ketentuan tertentu. Penerimaan order pelanggan akan menghasilkan order 

penjualan. 

2. Persetujuan Penjualan Secara Kredit (Granting Credit) 

Sebelum barang dikirimkan, seseorang yang berwenang dalam perusahaan 

harus menyetujui penjualan secara kredit ke pelanggan atas penjualan 

kredit tersebut. Pada kebanyakan perusahaan, indikasi adanya persetujuan 

penjualan secara kredit atas permintaan penjualan adalah persetujuan 

untuk mengirim barang. 

3. Pengiriman Barang (Shipping Goods) 

Fungsi kritis ini merupakan titik pertama dari siklus ini di mana terjadi 

penyerahan aktiva perusahaan. Kebanyakan perusahaan mengakui 

penjualan pada saat barang dikirimkan. Nota pengiriman disiapkan pada 

saat pengiriman, dan secara otomatis dilakukan oleh komputer berdasarkan 

informasi order penjualan.  

4. Penagihan ke Pelanggan dan Pencatatan Penjualan (Billing Customers and 

Recording Sales)  

Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan 

mengenai jumlah yang di tagih atas barang tersebut, dan penagihan ini 

harus dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.  

5. Pemrosesan dan pencatatan Penerimaan Kas (Processing and Recording 

Cash Receipts) 

Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, perhatian paling utama 

adalah kemungkinan dicuri. Pertimbangan paling utama dalam 

penanganan penerimaan kas adalah seluru kas harus disetor ke bank dalam 

jumlah yang benar dengan tepat waktu dan dicatat di berkas transaksi 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

23 

penerimaan kas, yang digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas 

dan memuktahirkan berkas induk piutang usaha. 

6. Pemrosesan dan Pencatatan Retur dan Pengurangan Harga Penjualan 

(Processing and Recording Sales Return and Allowance). 

Retur dan pengurangan harga penjualan harus secara benar dan segera 

dicatat di dalam berkas transaksi retur dan pengurangan harga penjulan 

dan berkas induk piutang usaha.  

7. Penghapusan Piutang Tak Tertagih (Charging Off Uncollectible Accounts 

Receivable). 

Kalau perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah akan tidak tertagih, 

jumlah tersebut harus dihapuskan. 

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 

dimasa depan. Pada kebanyakan perusahaan penyisihan menggambarkan 

nilai sisa, hasil dari penyesuaian akhir periode oleh manajemen atas 

perhitungan piutang tak tertagih. 

Dokumen dan catatan yang digunakan dalam siklus penjualan menurut 

Arens (2006; 412):  

1. Order Pelanggan (Customer Order) 

Adalah permintaan barang dagang oleh pelanggan. Permintaan mungkin di 

terima melalui telepon, surat, formulir isian, yang dikirimkan ke pelanggan 

yang ada dan yang potensial, melalui wiraniaga, atau cara yang lain. 

2. Order Penjualan (Sales Order) 

Adalah dokumen untuk mencatat deskripsi, jumlah, dan informasi terkait 

untuk barang yang di pesan oleh pelanggan. Ini seringkali digunakan 

untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi untuk pengiriman. 

3. Dokumen Pengiriman (Shipping Document) 

Adalah dokumen yang dibuat untuk memulai pengiriman barang, yang 

menunjukkan deskripsi atas barang dagang, jumlah yang dikirim, dan data 

lain yang relevan. 
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4. Faktur Penjualan (Sales Invoice) 

Adalah dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang yang 

di jual, harga termasuk ongkos angkut, asuransi, syarat pembayaran, dan 

data lain yang relevan. 

5. Jurnal Penjualan (Sales Journal) 

Adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan. Tiap transaksi penjualan 

dicatat dalam jurnal penjualan. 

6. Laporan Ikhtisar Penjualan (Summary Sales Report) 

Adalah dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisarkan 

penjualan untuk satu periode. Laporan ini secara khusus berisi informasi 

yang dianalisa berdasarkan komponen kunci seperti wiraniaga, produk dan 

daerah penjualan. 

7. Berkas Induk Piutang Usaha (Account Receivable Master File) 

Adalah berkas untuk mencatat setiap penjualan, penerimaan kas, retur dan 

pengurangan harga penjualan untuk masing-masing pelanggan dan 

mengelola saldo akun pelanggan. 

8. Neraca Saldo Piutang Usaha (Account Receivable Trial Balance) 

Adalah daftar jumlah yang terhutang oleh pelanggan pada waktu tertentu. 

Neraca saldo menunjukkan berapa umur komponen piutang usaha di 

masing-masing saldo pelanggan pada tanggal laporan. 

9. Laporan Bulanan (Monthly Statement) 

Adalah dokumen yang dikirim pada tiap pelanggan yang menunjukkan 

saldo awal piutang usaha, jumlah, dan tanggal setiap penjualan, 

penerimaan penjualan tunai, nota kredit yang diterbitkan, dan saldo akhir. 

10. Nota Pembayaran (Remittance Advice) 

Adalah dokumen yang menyertai faktur penjualan yang dikirim ke 

pelanggan dan dikembalikan ke penjual dengan pembayaran tunai. 

11. Daftar Penerimaan Kas yang Disiapkan Sebelumnya (Prelisting of Cash 

Receipts) 

Adalah daftar yang digunakan untuk memverifikasi apakah kas yang 

diterima telah dicatat dan disetorkan dengan jumlah benar dan tepat waktu. 
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12. Jurnal Penerimaan Kas (Cash Receipts Journal) 

Adalah jurnal untuk mencatat penerimaan kas hasil dari pelanggan, 

penjualan tunai dan penerimaan kas yang lain. 

13. Nota Kredit (Credit Memo) 

Adalah dokumen yang berisi pengurangan jumlah yang ditagih dari 

pelanggan karena adanya pengembalian barang atau pengurangan harga. 

14. Jurnal Retur dan Pengurangan Harga Penjualan (Sales Return Allowance 

Journal) 

Adalah jurnal untuk mencatat retur dan pengurangan harga penjualan. 

15. Nota Persetujuan Penghapusan Piutang (Uncollectible Account 

Authorization Form) 

Adalah dokumen yang digunakan di dalam perusahaan, yang menunjukkan 

kewenangan untuk menghapuskan piutang usaha menjadi tak tertagih. 

 

2.4.5  Pengendalian Intern Penjualan 

 Pembuatan rencana penjualan yang realistis dan komitmen manajer 

terhadap rencana tersebut memberikan landasan untuk melakukan pengendalian 

kegiatan penjualan. Jadi, kegiatan perencanaan penjualan harus dapat dilakukan 

sebaik mungkin karena ini merupakan landasan untuk melakukan pengendalian 

secara memadai. 

 Pengendalian intern harus dianggap sebagai kegiatan terpadu yang 

menyangkut volume penjualan, pendapatan penjualan, biaya promosi, dan biaya 

distribusi. 

 Sasaran penjualan (dalam unit dan nilai), rencana promosi (pengeluaran 

yang direncanakan) dan kegiatan distribusi (biaya distribusi) merupakan dasar. Ini 

lebih merupakan sasaran umum yang menunjukkan kebutuhan akan berbagai 

standar jangka pendek dan khusus sehingga seluruhnya merupakan tindakan 

manajemen. 

 Pengendalian intern terhadap penjualan dapat membantu pimpinan untuk 

pendapatan atas penjualan dari kecurangan atau penggelapan yang mungkin 

terjadi, melalui laporan-laporan yamg menganalisa kegiatan penjualan yang 
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merupakan trend dan hubungan-hubungan, penyimpangan-penyimpangan yang 

tidak dikehendaki dari tujuan, anggaran, standar, yang telah diperhitungkan 

dengan cara yang tepat agar ada tindakan perbaikan.  

Pengendalian penjualan menurut Wilson Campbell yang dialih bahasakan oleh 

Tjinjin Fenix Tjendra (1996, 259) adalah sebagai berikut : 

”Pengendalian penjualan meliputi analisa, penelahaan, dan 
pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan 
yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan laba 
kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang 
diharapkan atas investasi (Return on Investment)”. 
 
Tujuan pengendalian intern penjualan untuk mencapai tujuan perusahaan, 

baik mengenai produk, jasa yang diberikan, penetapan harga atau tarif, metode 

penjualan, organisasi, dan perencanaan serta pengendaliannya. Bila hal-hal 

tersebut dapat dikendalikan dengan baik, maka tujuan utama perusahaan dapat 

tercapai. 

Menurut Arens (2006, 428), tujuan dari pengendalian intern atas penjualan 

adalah: 

”1. Recorded cash receipts are for funds actually received by the company 
(existence) 

2.  Cash received is recorded in the cash receipts journal (completeness). 
3.  Cash receipts are deposited and recorded at the amounts received (accuracy). 
4.  Cash receipts transaction are propertyclasified (clasification) 
5.  Cash receipts are recorded on the correct dates (timing). 
6.  Cash receipts are property included in the accounts receivable master file 

and are correctly summarized (posting and summarization).” 
 

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan Arens, 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 di mana penjualan tersebut tidak terjadi 

merupakan penyimpangan dari tujuan eksistensi. Tujuan ini merupakan 

cara auditor untuk memenuhi asersi manajemen mengenai eksistensi. 

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

menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam jurnal, 
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secara aktual telah dimasukkan. Kelalaian memasukkan 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 benar. Tujuan ini 

menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi. Untuk 

transaksi penjualan, akan merupakan penyimpangan dari tujuan akuntansi 

jika kuantitas 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 di klasifikasi sebagai penjualan kredit, mencatat penjualan 

aktiva tetap operasi sebagai pendapatan, dan salah mengklasifikasikan 

penjualan komersial sebagai penjualan intern. Klasifikasi juga bagian dari 

asersi penilaian atau alokasi. 

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

saat pencatatan terjadi jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi 

terjadi. Saat pencatatan juga bagian dari asersi penilaian atau alokasi. 

6. Posting pengihtisaran. Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan 

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 di berkas induk, hal ini merupakan 

penyimpangan dari tujuan ini. Posting dan pengikhtisaran juga bagian dari 

asersi penilaian atau alokasi.    
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2.4.6  Hubungan Antara Audit Internal Dengan Pengendalian Intern 

Penjualan yang Memadai  

 Fungsi audit internal merupakan kegiatan penialaian bebas, yang terdapat 

dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, 

dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan 

tanggung jawab mereka. Dengan cara menyakinkan analisis, penilaian, 

rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, 

auditor internal menyediakan jasa tersebut. Audit internal berhubungan dengan 

semua kegiatan perusahaan sehingga tidak terbatas pada audit atas catatan 

akuntansi.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melaksanakan kegiatan : 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian 

intern dan mendukung penggunaan struktur pengendalian intern yang 

efektif dengan biaya yang minimum. 

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen 

puncak dipatuhi. 

3. Menetapkan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung 

jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan untuk berbagai bagian 

dalam perusahaan. 

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 

Hal-hal yang berkaitan dengan fungsi audit internal adalah : 

1. Status waktu dalam perusahaan. 

2. Penerapan standar profesional. 

3. Perencanaan audit, termasuk sifat, saat, dan lingkup pekerjaan audit. 

4. Akses ke catatan dan apakah terdapat pembatasan atas lingkup mereka.  

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan 

komisaris, manajer, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan : (1) kegiatan 

organisasi efektif dan efisien, (2) laporan keuangan atau informasi dari organisasi 
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dapat dipercaya, (3) manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Dimana pengendalian intern penjualan yang memadai adalah 

dijalankannya unsur-unsur pengendalian internal, yaitu : (1) lingkungan 

pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas 

pengendalian, dan (5) pemantauan. 

 Jadi peranan audit internal dalam menunjang pengendalian intern 

penjualan meliputi audit terhadap semua aspek pengendalian intern penjualan, 

sehingga dapat diketahui pengendalian intern penjualan yang memadai. 

 Apabila terjadi ketidakefektifan pengendalian intern yang telah diperiksa 

kemudian diberikan saran dan dilaporkan kepada manajemen, selanjutnya 

manajemen melakukan tindak lanjut, kemudian tindak lanjut tersebut dijalankan 

dan evaluasi sehingga berhasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 


