
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peranan Audit Internal 

Dalam menjalankan usahanya, pimpinan perusahaan memerlukan alat 

bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan dan mengendalikan 

setiap aktivitas perusahaan. Konsep tentang peranan (role) Yang di 

kemukakan oleh Soerjono Soekanto (2000 : 268) adalah sebagai berikut : 

1. Perananan mencangkup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

  

2.2 Fungsi Audit Internal 

Pengertian fungsi menurut Microsoft Encarta Dictionary terbagi  menjadi 

3 (tiga) yaitu : 

 "1) Purpose:an action or use for which somebody or something is suited 
       or assigned 
 2)  Role:an activity assigned to somebody or something 
 3)  Event: a formal occasion of social gathering" 
 

Dari pengertian tersebut di atas yang memiliki pengertian fungsi yang 

tepat dalam konteks penelitian yang penulis lakukan adalah pengertian fungsi 

menurut tujuan dan peranannya, yaitu : suatu aktivitas yang memiliki kegunaan 

yang ditugaskan pada seseorang (Auditor Intern dalam hal ini) atau sesuatu 

(Sistem Pengendalian Internal). 

Pengertian fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002: 211): 
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"Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern 
dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan 
demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang 
fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur 
pengendalian intern yang lain." 
 
Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukkan 

bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas 

catatan-catatan akuntansi. 

Dalam menjalankan fungsinya tersebut auditor internal melaksanakan 

kegiatan-kegiatan berikut ini: 

1)  Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan 

mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan 

biaya yang minimum. 

2) Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen 

puncak dipatuhi. 

3)  Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung 

jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

4)  Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam 

perusahaan. 

5)  Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

Tugas audit internal dalam menjalankan fungsinya adalah menyelidiki dan 

menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit 

organisasi. Dengan demikian audit internal merupakan bentuk pengendalian 

yang tujuannya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur 

pengendalian intern lainnya. 

Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas 

kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga 

harus melakukan suatu penilaian dari berbagai unsur operasional. 
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2.3 Audit Internal 

2.3.1 Pengertian Audit Internal 

Banyak sekali pendapat pakar-pakar mengenai pengertian audit internal, 

dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengemukakan 

beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, sebagai berikut: 

Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (1999; 7) yaitu: 

"Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian audit 
internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan 
akuntansi perusahaan maupun kegiatan terhadap kebijakan manajemen 
puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah 
dan ketentuanketentuan dari ikatan profesi yang berlaku". 

 

Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pada pengertian audit 

internal di atas, misalnya: 

1) Peraturan di bidang perpajakan 

2) Peraturan di bidang pasar modal 

3) Peraturan di bidang lingkungan hidup 

4) Peraturan di bidang perbankan 

5) Peraturan di bidang industri 

6) Peraturan di bidang investasi 

 
Audit internal menurut Mulyadi (2002: 29) sebagai berikut: 

"Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 
(Perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya 
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 
oleh manejemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi." 

 
Menurut Brink dan Witt (1999; 3) menyatakan bahwa : 

"Internal auditing is an independent appraisal function established 

within an organization to examine and evaluate its activities as a service 

to the organization. " 
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Sedangkan menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh 

Board of Directors pada bulan juni 

"Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve and organizations 
accomplish it's objectives by bringing a systematic, disciplined approach 
to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, 
and government processes": 
 
Berdasarkan pengertian dari beberapa pakar tersebut, audit internal dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Independent, menunjukkan bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan 

yang dapat membatasi ruang lingkup dan efektivitas penilaian temuan dan 

simpulan. 

2) Appraisal, menyatakan keyakinan penilaian audit internal dalam simpulan 

yang dibuatnya. 

3) Established, menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit 

internal dan merupakan fungsi yang formal (ditetapkan oleh aturan organisasi 

perusahaan). 

4) Examine and evaluation, menyatakan tindakan audit internal sebagai 

auditor untuk mendapatkan bukti-bukti atau fakta-fakta sebagai penilaian 

dan pertimbangan. 

5) It's activities, menyatakan luasnya cakupan dari kegiatan audit internal 

yang meliputi seluruh aktivitas organisasi. 

6) Service, menyatakan bahwa pelayanan kepada manajemen merupakan 

hasil akhir pekerjaan audit internal. 

7) To the organization, menyatakan bahwa pelayanan audit internal 

berhubungan dengan bidang personalia, dewan komisaris, dewan direksi 

dan pemegang saham atau mencakup seluruh bidang organisasi. 

 
Dari pengertian di atas dinyatakan pula bahwa fungsi audit internal 

merupakan sebagian dari fungsi pengendalian manajemen yang menguji dan 

mengevaluasi efektivitas unsur pengendalian manajemen lainnya. 

 

 



 13

Dengan demikian jelaslah bahwa audit internal bukan hanya penelaahan 

rutin atas prosedur dan catatan-catatan yang dilakukan oleh suatu staf khusus, 

namun lebih merupakan suatu aktivitas penilaian yang bebas di dalam suatu 

organisasi untuk menelaah prosedur sebagai suatu pemberian jasa bagi 

manajemen yang berfungsi untuk mengukur dan menilai efektivitas alat 

pengendalian manajemen lainnya. Auditor internal dilaksanakan oleh staf 

perusahaan yang terpisah dan bertanggung jawab langsung pada manajemen. 

Aktivitasnya menyangkut tiga hal, yaitu audit atas keuangan perusahaan 

(Financial Audit), audit atas kegiatan operasional perusahaan (Operational Audit), 

serta audit atas ditaatinya kebijakan yang dikeluarkan manajemen oleh seluruh 

karyawan perusahaan (Complience Audit). 

 

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006 ; 130), adalah sebagai  

berikut: 

"Tujuan audit internal dalam konsep kemitraan yaitu membantu 
mengevaluasi aktifitas layanan kepada organisasi, dalam bidang 
pencegahan dan pendeteksian kecurangan,pemeriksaan keuangan 
dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif,pemeriksa 
ketaatan,pemeriksa operasional,pemeriksa manajemen,pengembangan 
kualitas internal, dan hubungan entitas diluar perusahaan" 

 
Konsorsium organisasi profesi Audit Internal (SPAI,2001;8), 

menyatakan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten 
dengan standar Profesi Audit Internal, Konsisten dengan Standar 
Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan 
Dewan Pengawas Organisasi." 
 
Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas 

dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya 

administrasi maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa 

fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya 

roda organisasi. Namun demikian audit internal bertindak sebagai mata-mata 
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tetapi merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapi. 

Pada tahun (1995 ; 29) dan (1998 ; 23) The Institute of Internal Auditors 

memberikan pernyataan tentang ruang lingkup audit internal sebagai berikut: 

"The scope of internal auditing should encompass the examination 
and evaluation of the adequacy and effectiveness of the 
organization's system of internal control and the quality of 
performance in carrying out assigned responsibilities"'. 

 

Menurut IIA, ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan 

pengevaluasian terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian. 

Berdasarkan pernyataan IIA tersebut, ruang lingkup audit internal 

meliputi penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal serta 

pengevaluasian terhadap kelengkapan dan efektivitas sistem pengendalian 

internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab 

yang diberikan. 

Auditor internal harus melaksanakan hal-hal berikut : 

1) Me-review keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan 

operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 

2) Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan 

peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta 

menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian. 

3) Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan         

bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 

4) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya. 

5) Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya 

akan konsisten sesuai dengan yang direncanakan. 
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Perencanaan lain mengenai ruang lingkup pekerjaan audit internal 

dikemukakan dalam kodifikasi Standards for The Profesional Practice of 

Internal Auditing (2000) yang dikutip oleh Boynton, Johnson dan Kell (2001: 

983) yaitu bahwa ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan 

penilaian yang memadai dan efektivitas sistem pengendalian internal 

organisasi dan kualitas kinerja pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

1) Reliability and integrity of information 

Auditor internal harus meninjau keandalan dan integritas informasi 

keuangan dan kegiatan operasi serta alat yang digunakan untuk 

mengidentirikasi, mengukur, menggolongkan berbagai informasi tersebut. 

2) Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulation and contracts  

Auditor internal harus rneninjau sistem yang telah. ditetapkan untuk 

menjamin  pelaksanaan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan 

perjanjian yang mungkin berdampak jelas terhadap kegiatan serta laporan dan     

menentukan apakah organisasi mematuhinya.  

3) Safeguarding of assets  

Auditor internal harus meninjau alat yang melindungi asset dan membuktikan     

keberadaanya. 

4) Economical and efficient use of resources 

Auditor internal harus meningkatkan keekonomisan dan efektivitas      

penggunaan sumber daya. 

5) Accomplishment of established objectives and goals for operations or 

programs. 

Auditor internal harus meninjau kegiatan operasi atau program untuk 

memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan serta sasaran yang telah 

ditetapkan dan apakah kegiatan operasi atau program dilaksanakan sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 
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Adapun menurut Bambang Fiartadi (1999; 186) tujuan audit internal 

adalah sebagai berikut : 

"Tujuan audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen 
agar tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk 
maksud tersebut audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian-
penilaian, saran-saran, bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan 
kegiatan yang telah ditelaah, dipelajari dan dinilainya". 
 

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan audit internal perlu diperhatikan 

pula faktor kualitas auditor internal. Seorang auditor internal harus seorang 

akuntan yang cakap, terampil, mempunyai pengetahuan yang baik dalam bidang 

akuntansi, menguasai semua aspek ruang lingkup perusahaan, dan memiliki 

inisiatif yang tinggi. Ia juga dituntut untuk dapat menganalisis dan 

menginterpretasikan data statistik dan data akuntansi yang diperoleh menjadi 

suatu bentuk informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan 

keputusan, dengan kata lain seorang auditor internal harus seseorang yang 

benar-benar kompeten. 

Apabila ditelaah lebih lanjut, ruang lingkup audit internal secara garis 

besar dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu : 

1) Compliance (Ketaatan) 

Yaitu kegiatan meliputi menelaah, apakah prosedur yang telah ditetapkan 

dan kebijakan yang telah digariskan, dijalankan sebagaimana mestinya. Auditor 

verifikasi ditugaskan untuk memberikan saran-saran baik mengenai 

ketaatan dalam operasionalisasi maupun ketaatan pada peraturan pemerintah. 

2) Verification (Verifikasi) 

Aktivitas verifikasi meliputi kegiatan melakukan audit kecermatan, 

kebenaran perhitungan aritmetika, ketelitian alokasi biaya, ketelitian 

pemindahan informasi. 

3) Evaluation (Penilaian) 

Evaluasi penting dalam kegiatan audit internal, karena evaluasi yang 

berkesinambungan akan dapat memastikan bahwa pengendalian internal 

yang memadai telah berjalan seperti yang diharapkan. 
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Pimpinan akan menerima laporan hasil dari compliance, verification 

serta evaluation. Bila terjadi penyimpangan dari yang telah ditetapkan, pimpinan 

diberitahu dan diberi penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya disertai 

dengan rekomendasi solusi sebagai jalan keluar yang terbaik. 

Dengan demikian jelas bahwa auditor internal hanya bertanggung jawab 

sebatas penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan 

tugas dari manajemen. 

 

2.3.3 Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, Konsistensi dengan 

Standar Profesi Audit Internal (SPAI). Dan mendapat persetujuan dari 

pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Fungsi audit internal harus 

ditempatkan pada posisi ysng memungkinkan fungsi tersebut memenuhi 

tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal  

memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan 

Pengawas. 

Penerapan standar audit internal karenanya akan dipengaruhi oleh 

lingkungan tempat bagian audit internal melaksanakan tanggung jawabnya, 

kesesuaian dengan konsep-konsep yang dinyatakan oleh kualifikasi ini 

sangatlah penting apabila para auditor internal ingin memenuhi tanggung 

jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam kode etik, para anggota haruslah 

menggunakan cara-cara yang tepat sesuai dengan standar. 

Tanggung jawab dari audit internal menurut Bambang Hartadi (1999; 

187) adalah sebagai berikut: 

1) Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan, yang terdiri dari:  

a. Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur.  

b. Mengembangkan atau memperbaiki prosedur.  

c. Menilai personalia. 

d. Memberi ide-ide seperti pembuatan standar atau pembuatan metode 

yang baik. 
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2) Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut: 

a. Penelaahan data yang dihasilkan sistem akuntansi guna 

membuktikan bahwa laporan-laporan dihasilkan adalah benar (valid). 

b. Membuat analisis-analisis lebih lanjut untuk memberi dasar atau           

membuat penyimpulan-penyimpulannya. 

3) Verifikasi kelayakan yaitu untuk menentukan: 

a. Apakah akuntansi atau kebijakan lainnya telah dilakukan.  

b. Prosedur operasi atau kegiatan yang telah diikuti.  

c. Peraturan-peraturan pemerintah telah dilaksanakan. 

d. Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak telah berjalan 

atau dipatuhi. 

4) Fungsi perlindungan diadakan untuk: 

a. Menghindari dan menemukan penggelapan, ketidakjujuran, atau    

kecurangan. 

b. Memeriksa semua kelayakan Perusahaan  

c. Meneliti transaksi dengan pihak luar. 

5) Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan perusahaan terutama 

bidang akuntansi. 

6) Jasa-jasa lainnya termasuk penyelidikan khusus dan membantu dengan 

pihak luar seperti, kantor akuntansi publik atau konsultan lainnya yang 

berkepentingan dengan data kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 

2.3.4 Standar dan Lingkup Kegiatan Audit Internal  

2.3.4.1 Kompetensi dan Independensi Audit Internal 

Audit internal berfungsi sebagai penilai atas semua aktivitas organisasi, 

sehingga kompetensi dan independensi dari seorang auditor internal sangat 

penting agar audit internal dapat menjalankan fungsinya secara memadai. 

Auditor internal juga harus mempunyai kemampuan dalam memahami 

kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bukti yang 

dibutuhkan untuk mendukung simpulan yang diambilnya. 
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Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit 

internal dan setiap auditor. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan 

haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan 

memiliki pengetahuan, kemempuan dan berbagai disiplin ilmu yang 

diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

Menurut SAK (2001: 322.3) menyatakan: 

"Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 
memperoleh atau memuktahirkan informasi dari audit tahun sebelumnya, 
mengenai faktor-faktor berikut ini : 
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 dan dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi 
7) Penilaian atas kinerja auditor internal".   
 
Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa audit internal harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang dimaksud kompeten adalah 

orang yang mempunyai pendidikan formal dan memiliki pengalaman yang 

cukup dalam bidang yang ditekuninya. 

Agar seorang auditor dapat melaksanakan tugasnya secara memadai, 

auditor harus bersikap independen dengan pengertian bebas dari aktivitas-

aktivitas yang diauditnya. Hal ini hanya tercapai jika ia diberikan kedudukan 

yang disyaratkan dalam organisasi dan memiliki tingkat objektivitas yang 

diperlukan, seperti yang diuraikan The Institute of Internal Auditors yang dikutip 

oleh Brink dan Witt (1999; 834), sebagai berikut: 

“internal auditors should be independent of the activities they audit, 
internal auditors are independent when they can carry out their work 
freely and objectively. Independent permits internal auditors to render the 
importial and through organizational status and objectivity”. 
 

Jadi independensi memungkinkan auditor internal untuk dapat melakukan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif, memungkinkan auditor internal membuat 

pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. Menurut Hiro Tugiman 

(2001: 20-26): 
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"Para auditor internal dianggap mandiri atau independen apabila dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif".  

 
Kemandirian para auditor internal dapat memberikan penilaian yang tidak 

memihak dan tanpa prasangka, Hal mana yang sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagaimana mestinya. 

Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas para 

auditor internal. 

1) Status organisasi 

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemerikasaan yang diberikan. 

Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, 

sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang diperiksa dan 

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan 

pihak lain. 

2) Objektivitas 

Para auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif. 

Objektivitas adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam 

melaksanakan pemeriksaan. Sikap objektif akan memungkinkan para auditor 

internal malaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan 

sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian 

yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. 

Status organisasi adalah kedudukan formal di dalam organisasi secara 

keseluruhan. Kedudukan auditor internal dalam perusahaan hendaklah 

memungkinkan dia untuk melaksanakan audit yang seluas-luasnya, sehingga 

dapat melaksanakan penilaian yang tidak memihak dan juga dapat 

mempertimbangkan tindakan korektif yang memadai atas temuan-temuan 

yang didapat. Dengan demikian audit internal hendaknya berada dan hanya 

bertanggung jawab kepada pejabat yang memiliki posisi dan pengaruh yang 

cukup tinggi dan kuat, sehingga dia dapat melaksanakan audit secara memadai. 
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2.3.4.2 Program Audit Internal 

Program audit yang disusun dengan baik merupakan suatu alat yang 

dapat membantu auditor internal untuk dapat melakukan audit secara rinci 

untuk kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan. Program audit 

adalah langkah-langkah yang disusun secara rind dalam melaksanakan audit, 

oleh karena itu program audit merupakan petunjuk atau pedoman bagi auditor 

internal dalam melakukan audit sehingga dapat dicapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Fungsi program audit dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
Rencana dan 

langkah-langkah 
Yang logis untuk 

pelaksanaan 
pemeriksaan 

Memperoleh 
informasi, menguji 
dan memverifikasi 

Pelaporan dan opini
pemeriksaan 

Audit program 
Laporan hasil pemeriksaan dan 

kertas kerja pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Amin W. Tunggal (2000; 33) 

Gambar 2.3 Fungsi Program Audit 

 

Menurut Hiro Tugiman (1997; 58) dalam program audit internal 

haruslah: 

1) Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran   

dan penyimpanan informasi yang diperoleh selama audit. 

2) Menetapkan tujuan audit 

3) Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan audit 

4) Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi-transaksi 

yang akan diteliti. 

5) Menetapkan sifat, luas pengujian yang diperlukan. 

6) Merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan. 
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7) Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan             

disampaikan. 

8) Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 

Menurut Bambang Hartadi (1999; 215), program audit didefinisikan sebagai 

berikut : 

"Program audit adalah penjelasan secara terperinci dari pekerjaan audit 
yang dilakukan yang meliputi: (1) daftar prosedur audit, (2) ukuran sampel, 
(3) pos-pos yang penting yang diseleksi, dan (4) waktu mengadakan 
pengujian (testing)". 

 
Dengan adanya program audit yang disusun dengan baik, auditor internal 

dapat melakukan penilaian secara terarah, terencana dan terkoordinasi, Sehingga dapat 

diperoleh hasil pelaksanaan audit yang optimal. 

 

2.3.4.3 Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanaan kegiatan audit menurut Hiro Tugiman (1997; 53) harus meliputi: 

“ 1) Perencanaan audit 

       2) Pengujian dan pengevaluasian informasi  

       3) Penyampaian hasil audit 

       4) Tindak lanjut hasil audit ". 

 
Pelaksanaan kegiatan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Perencanaan audit 

Auditor internal harus merencanakan setiap audit, hal ini dilakukan untuk : 

a. Penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan 

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

kegiatan yang akan diaudit. 

c. Penentuan berapa tenaga yang diperlukan dalam melaksanakan audit, 

d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenal lapangan kegiatan 

serta mampu memprediksi risiko dan pengawasan untuk mengidentifikasi 

area yang ditekankan dalam audit, juga untuk memperoleh alasan dan 

sasaran dari pihak yang akan di audit.  
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f. Penulisan program audit. 

g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa saja hasil audit 

akan disampaikan. 

2) Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan 

membuktikan kebenaran informasi dengan langkah-langkah : 

a. Harus dikumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang 

berhubungan dengan tujuan auditor dan lingkup kerja. 

b. Informasi harus mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat suatu dasar yang logis bagi temuan-temuan audit dan 

rekomendasi-rekomendasi. 

c. Prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian dan 

pemeriksaan yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi bila 

memungkinkan dan diperluas atau dirubah bila keadaan dikehendaki 

demikian. 

d. Proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian 

kebenaran informasi harus diawasi untuk memberikan kepastian 

bahwa sikap objektif auditor harus dijaga dan sasaran audit akan dapat 

dicapai. 

e. Kertas kerja audit adalah dokumen audit yang harus dibuat oleh 

auditor dan ditinjau (review) oleh manajemen bagian audit internal. 

3) Penyampaian hasil audit 

Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya meliputi: 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pengujian    

terhadap audit (audit examination) selesai dilakukan. 

b. Auditor Internal secara tim harus terlebih dahulu mendiskusikan hasil 

audit tersebut tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

c. Suatu laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif dan disertai 

berbagai simpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang 

tepat waktu. 
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d. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, tujuan, lingkup dan hasil 

dari pelaksanaan audit dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan pernyataan tentang pendapat atau opini dari auditor internal. 

e. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi solusi untuk  

perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan secara meluas dan tindakan-tindakan korektif. 

f. Pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai simpulan dan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk, harus mereviuw dan 

kemudian menyetujui laporan hasil audit akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan dan harus menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 

4) Tindak Lanjut Hasil Audit 

 Tindak lanjut pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

a. Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu proses 

untuk menentukan kecukupan, keefektivan dan ketepatan waktu dari 

berbagai tindakan ynag dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan pemeriksaan yang dilaporkan. 

b. Tanggung jawab untuk melakukan tndak lanjut harus didefinisikan 

dalam ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 

bagian audit internal. 

c. Manajemen bertanggung jaeab menentukan tindakan yang perlu 

dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan. Pimpinan audit internal bertanggung jawab 

memeperkirakan tindakan manajemen yang diperlukan, agar berbagai hal 

yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan tersebut dapat 

dipecahkan secara tepat waktu. 

d. Manajemen senior dapat manetapkan untuk menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, 

berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Dewan 

harus diberi laporan tentang seluruh keputusan manajemen senior 
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terhadap berbagai temuan pemeriksaan penting. 

e. Sifat, ketepatan waktu, dan luas tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan 

audit internal. 

f. Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan dalam menentukan 

Berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah:  

1) Pentingnya temuan yang dilaporkan 

2) Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki 

kondisi yang dilaporkan 

3) Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang 

dilakukan gagal 

4) Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif  

5) Jangka waktu yang dibutuhkan. 

g. Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan 

segera memerlukan tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus 

dimonitor oleh pemeriksa internal hingga diperbaiki karena berbagai 

akibat yang mungkin ditimbulkan terhadap organisasi. 

h. Terdapat pula barbagai keadaan dimana pimpinan audit internal menilai 

bahwa tindakan yang dilakukuan oleh manajemen telah cukup, bila 

dibandingkan dengan pentingnya temuan pemeriksaan. 

i. Pemeriksa harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap 

temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari 

dilakukannya tindakan tersebut. 

j. Pimpinan audit internal bertanggungjawab membuat jadwal kegiatan 

tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan 

pemeriksaan. 

k. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan kerugian 

yang terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam 

penerapan tindakan korektif. 

l. Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang 

meliputi : 

 

 



 26

1) Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan 

tanggapan 

2) Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen 

3) Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen; bila perlu 

4) Pemeriksaan terhadap tindak lanjut; bila perlu 

5) Prosedur laporan kepada tingkat manajemen yang sesuai tentang 

tindakan yang memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko 

akibat tidak dilakukannya tindakan korektif. 

m. Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut  

secara efektif adalah sebagai berikut: 

1) Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat 

manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tindakan korektif. 

2) Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap 

temuan pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah 

laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. 

3) Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen 

secara periodik, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk 

memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan. 

4) Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain 

yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal 

yang berhubungan dengan proses tindak lanjut. 

5) Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status 

tanggapan berbagai temuan pemeriksaan. 

 

2.3.4.4 Kriteria Audit Internal yang Memadai 

Kriteria audit internal menurut Hiro Tugiman (1997; 16) adalah sebagai 

berikut : 

1) Independensi 

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diauditnya. 

(1) Status organisasi : status organisasi dari unit audit internal (bagian audit 
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internal) harus memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan 

tanggung jawab audit yang diberikan kepadanya. 

(2) Objektivitas : para audit internal (internal auditor) harus melaksanakan 

tugasnya secara objektif. 

2) Kemampuan Profesional 

Audit Internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional. Unit 

Audit Internal. 

(1) Personalia unit audit internal harus memberikan jaminan keahlian 

teknis dan latar belakang pendidikan para auditor yang akan ditugaskan. 

(2) Pengetahuan dan kecakapan : unit audit internal harus memiliki atau 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu 

yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab audit yang 

diberikan. 

(3) Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa 

pelaksanaan audit internal akan diawasi sebagaimana mestinya. 

Auditor Internal 

1) Kesesuaian dengan standar profesi : audit internal harus mematuhi 

standar profesional dalam melakukan audit. 

2) Pengetahuan dan kecakapan : para auditor internal harus memiliki atau 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting 

dalam melaksanakan audit. 

3) Hubungan antar manusia dan komunikasi : para auditor internal harus 

memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi 

secara efektif. 

4) Pendidikan berkelanjutan : para auditor internal harus mengembangkan 

kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. 

5) Ketelitian profesional : dalam melakukan audit internal harus bertindak 

dengan ketelitian profesional yang sepatutnya. 

3) Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan auditor internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang 
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dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

(1) Keandalan informasi : auditor internal harus memeriksa keandalan 

(reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan 

dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi dan me!aporkan informasi tersebut. 

(2) Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan 

perundang-undangan: auditor internal harus memeriksa sistem yang 

telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai 

dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang 

memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekeraan atau operasi-

operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi 

telah memenuhi hal-hal tersebut. 

(3) Perlindungan terhadap harta : auditor internal harus memeriksa alat 

atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan 

bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan berbagai harta 

organisasi. 

(4) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien : auditor internal 

harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya 

yang ada. 

(5) Pencapaian tujuan : auditor internal harus menilai pekerjaan, operasi 

atau program untuk menentukan apakah hasil yang dicapai sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah suatu 

pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan 

sesuai dengan rencana. 

4) Pelaksanaan Kegiatan Audit 

Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit, pengujian serta 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan penindaklanjutan 

(follow UP) . 

(1) Perencanaan audit : auditor internal harus merencanakan setiap 

pengauditan. 

(2) Pengujian dan pengevaluasian informasi : auditor internal harus 
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mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. 

(3) Penyampaian hasil audit : auditor internal harus melaporkan hasil audit 

yang diperoleh dari kegiatan auditnya. 

(4) Tindak lanjut hasil audit : auditor internal harus terus meninjau atau 

melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-

temuan audit yang dilaporkan apakah telah dilakukan tindak lanjut yang 

tepat. 

5) Manajemen Bagian Audit Internal 

   Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

(1) Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab : pimpinan audit internal harus 

memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi audit 

internal. 

(2) Perencanaan : pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

(3) Kebijaksanaan dan prosedur : pimpinan audit internal harus membuat 

berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan 

dipergunakan sebagai pedoman oleh staf auditor. 

(4) Manajemen personel : pimpinan audit internal harus menetapkan 

program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia 

pada bagian audit internal. 

(5) Auditor eksternal : pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan 

usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal. 

(6) Pengendalian mutu : pimpinan audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan bagi audit internal. 
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2.3.4.5 Laporan Audit Internal 

Penerbitan suatu laporan hasil audit atau aktivitas yang telah dilakukan 

merupakan tahap pelaksanaan internal auditing yang paling penting. Laporan 

hasil internal audit ini merupakan sarana komunikasi bagi auditor untuk 

menyampaikan informasi menyeluruh mengenai hasil temuan audit, simpulan 

dan rekomendasi solusi kepada pihak manajemen. 

Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi 

hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang di-

review. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, 

maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan 

penggunaannya. 

Menurut Hiro Tugiman (2001: 68-74), hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menyampaikan laporan audit yang baik, yaitu: 

 "1)  Laporan tertulis yang telah ditandatangani haruslah dikeluarkan 

setelah pengujian terhadap pemerikasaan selesai dilakukan. Laporan 

sementara dapat dibuat secara tertulis maupun lisan dan diserahkan 

secara formal atau informal. 

2)  Auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan 

dan rekomendasi dengan tingkatan marnajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, 

singkat, konstruktif dan tepat waktu. Laporan harusalah 

mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan 

perneriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan 

pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 

3)  Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 

berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

4)  Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan 

atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan 

5)  Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, dan menentukan kepada siapa 
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laporan tersebut akan disampaikan". 

Laporan audit internal memberikan jasa-jasa yang bersifat protektif dan 

konstruktif dari pihak auditor kepada manajemen. Temuan-temuan audit atau 

pernyataan dari bagian audit internal yang tercantum pada laporan audit internal 

dapat membuat manajemen untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik serta 

rekomendasinya dapat membuat manajemen waspada terhadap hal-hal yang perlu 

diperhatikan. Dalam laporan audit dapat dicantumkan pernyataan tentang 

pengakuan atas hasil pekerjaan yang memuaskan. 

Pengertian temuan audit menurut Hiro Tugiman (2001: 72) adalah: 

"Temuan audit merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan 
tentang fakta. Berbagai temuan yang diperlukan untuk mendukung atau 
menghindari kesalahan pengertian tentang kesimpulan dan rekomendasi 
yang dibuat oleh auditor internal harus dicantumkan dalam laporan audit 
akhir." 
Temuan-temuan audit haruslah memiliki beberapa komponen berikut ini :  

1) Kriteria 

Yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan yang digunakan dalam 

melakukan evaluasi dan atau verifikasi (apa yang seharusnya terdapat).  

2) Kondisi 

Yaitu berbagai bukti yang nyata yang ditemukan oleh auditor dalam 

pelaksanaan audit (apa yang ternyata terdapat).  

3) Sebab 

Yaitu alasan yang ditemukan atas terjadinya perbedaan antara kondisi 

yang diharapkan dan kondisi yang sesungguhnya (mengapa terjadi perbedaan).  

4) Akibat 

Yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh unit organisasi 

dari pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi 

yang tidak sesuai dengan kriteria (dampak dari perbedaan) dalam 

menentukan tingkat risiko atau kerugian, auditor internal harus 

mempertimbangkan pula akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan oleh 

berbagai temuan tersebut terhadap pernyataan keuangan (financial 

statement) organisasi. 
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5) Rekomendasi 

Dalam laporan tentang berbagai temuan dapat pula dicantumkan berbagai 

rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diaudit dan 

informasi lain yang bersifat membantu yang tidak dicantumkan ditempat lain. 

Laporan yang disampaikan kepada menajemen akan mencerminkan 

kualitas pekerjaan audit internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena 

ditujukan dalam rangka menjaga keamanan harta perusahaan dan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

 
2.4  Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap 

organisasi tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi seorang 

ahli ekonomi efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba Investasi, dan 

bagi seorang ilmuwan di bidang riset, efektivitas dijabarkan dalam jumlah 

paten, penemuan atau produk baru. Sedangkan bagi sejumlah sarjana ilmu 

sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. 

Efektivitas menurut Arens et.al. (2006; 772) adalah : 

 
"Effectiveness refers to the accomplishment of objectives wheresas 
efficient refers to the resources use to achieve those objectives. An 
example of effectiveness is production of partswithout defects" 
  

Sawyer (2003: 225) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : 

"Effectiveness emphasizes the actual production of an effect or the power to 
produce a given effect. Something may be effective without being efficient or 
economica/. Yet a program to make a system more efficient or economical 
may also turn out to be 
more effective”. 

 

Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai dimana 

tujuan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas dapat 

dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi 

dihubungkan dengan sumber yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

 
 

 

http://et.al/
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2.5  Pengendalian Intern 

2.5.1  Pengertian Pengendalian Intern 

Berbagai istilah yang digunakan untuk istilah internal control. 

Sebagian orang mengartikannya dengan pengendalian internal. Dalam 

penulisan ini, penulis menggunakan istilah pengendalian internal sebagai 

terjemahan dari internal control. 

et.alPengertian pengendalian internal menurut Arens . (2003; 290) 

adalah sebagai berikut : 

"The system consist of many spesific policies and procedures designed to 

provide management with reasonable assurance that goals and objectives it 

believes important to the entity will be met”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa sistem terdiri dari 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan 

manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting 

bagi satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali 

disebut pengendalian dan secara bersama-sama membentuk pengendalian internal 

suatu satuan usaha. 

Pengendalian internal yang baik memberikan jaminan yang kuat bahwa 

catatan klien dapat diandalkan dan assetnya dilindungi. Pada saat auditor 

menemukan jenis pengendalian internal yang kuat, jumlah bukti yang dibutuhkan 

akan !ebih sedikit daripada pengendalian yang lemah. Oleh karena itu, penilaian 

auditor mengenai pengendalian internal memiliki dampak terhadap proses audit. 

Pengertian pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organization yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001; 182) adalah : 

"Internal control is broadly defined as a process, effected by an 
entity's board of directors, management, and other personnel, 
designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of objectives in the following categories; effectiveness 
and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and 
compliance with applicable laws and regulations" 
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Pengertian pengendalian internal menurut Arens yang dikutip oleh Hiro 

Tugiman (2001; 26) mengemukakan: 

'A system of internal control consist of policies and procedures 

designed to provide management with reasonable assurance that 

the company achieves its objectives and goals'; 

 

Pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi (2002; 181) adalah : 

"Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 
tujuan berikut :  
 
1) Keandalan pelaporan keuangan.  

2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3) Efektivitas dan efisiensi operasi". 

 
Pengertian di atas menyatakan bahwa Pengendalian Internal merupakan 

proses pelaksanaan oleh direktur, manajemen dan pimpinan yang berada di 

bawah mereka untuk memberikan kepastian yang layak dalam kaitannya dengan 

pencapaian tujuan keefektivan dan efisiensi operasi, kehandalan dari laporan 

financial dan ketaatan terhadap hukum-hukum dan perundang-undangan yang 

dapat diaplikasikan. 

 
2.5.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Bodnar 

dan Hopwood (2001: 182) adalah sebagai berikut: 

1) Reliability of financing reporting 
 Agar dapat mnyelenggarakan operasi usahanya manajemen memerlukan 

informasi yang akurat oleh karena itu adanya pengendalian internal 
diharapkan dapat menyediakan data-data yang dapat dipercaya, sebab 
dengan data-data atau catatan yang andal mungkin akan tersusun laporan 
keuangan yang dapat diandalkan. 

2) Effectiveness and effilciency of operation 
 Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan 

kerjasama yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha 
serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien.  
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3) Compliance with applicable laws and regulation 
 Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala 

peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk 
mencapai tujuan perusahaan itu ditaati oleh karyawan perusahaan.  
 

Ketiga tujuan pengendalian tersebut merupakan hasil (output) dari suatu 

pengendalian internal yang memadai, sedangkan unsur-unsur pengendalian 

internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang 

memadai tersebut. Oleh karena itu agar tujuan pengendalian internal tercapai 

perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur atau komponen-komponen 

pengendalian internal. 

 
2.5.3  Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2002; 183) unsur-unsur pengendalian internal adalah 

sebagai berikut : 

  "1) Control En vironment(Lingkungan Pengendalian) 
2) Risk Assessment (Penaksiran Risiko) 
3) Information and Communicatio (Informasi dan Komunikasi)  
4) Control Activities (Aktivitas Pengendalian)  
5) Monitoring (Pemantauan)". 

 
 Unsur-unsur pengendalian internal dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Lingkungan pengendalian adalah dasar untuk pengendalian internal dari 

komponen-komponen lain yang menyediakan disiplin dan struktur. 

Lingkungan pengendalian ini mencerminkan sikap dan tindakan 

manajemen mengenai pengendalian internal perusahaan, terdiri dari :  

(1) Integrity and ethical value (Nilai etika dan kejujuran)  

(2) Commitment to competent (Keinginan untuk maju)  

(3) Organizational structure (Struktur organisasi)  

(4) Boards of director's or audit committee participation (Partisipasi 

dewan direksi atau komite audit) 

(5) Management's philosophy and operating style (Falsafah manajemen dan 

gaya operasi) 

(6) Assigment of authority and responsibility (Pelimpahan wewenang dan 
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tanggung jawab) 

(7) Human resources policies and practise (Kebijakan dan pelatihan sumber 

daya manusia) 

2) RiskAssesment (perkiraan risiko yang akan timbul) 

Risk assesment bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan 

mengelola risiko yang berhubungan dengan persiapan !aporan keuangan 

yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Risiko dapat ditimbulkan oleh keadaan sebagai berikut : 

(1) New personel (Karyawan baru) 

(2) Rapid growth (Pertumbuhan yang pesat)  

(3) New technology (Teknologi baru) 

(4) New information system (Sistem informasi baru) 

(5) New line, product and activities (Lingkup, produk dan aktivitas baru)  

(6) Coorporate restructure (Restrukturisasi perusahaan)  

(7) Foreign operation (Operasi perusahaan secara internasional)  

(8) Accounting pronouncement (Keputusan akuntansi) 

(9) Change in rating environment (Perubahan dalam lingkungan operasi  

      perusahaan) 

3) Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Pengendalian aktivitas terdiri dari kebijakan dan prosedur yang 

merasakan bahwa diperlukan tindakan untuk meredam risiko dalam 

upaya pencapaian keseluruhan tujuan secara umum. Pengendalian 

aktivitas mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan pada berbagai 

tingkatan organisasi dan fungsional. Kegiatan pengendalian dapat 

dikategorikan dalam kebijakan dan prosedur sebagai berikut : 

(1) Performance reviews (kajian ulang atas prestasi)  

(2) Informating processing (pengolahan informasi)  

(3) Physical control (pengendalian  fisik) 

(4) Segregation ofduties (pemisahan fungsi) 
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4) Information and Communication (Informasi dan Komunikasi) 

Informasi dan komunikasi meliputi identifikasi, penangkapan dan 

pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang 

memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Informasi 

adalah kualitas sistem informasi termasuk sistem informasi keuangan 

yang mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan mengenai 

pengelolaan data pengendalian kegiatan perusahaan, dan menyiapkan 

laporan keuangan yang layak. Tujuan dari sistem informasi adalah :  

(1) Mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah.  

(2) Mengklasifikasikan transaksi dengan tepat. 

(3) Mengukur nilai transaksi yang sesuai dengan nilai moneter yang layak 

dalam laporan keuangan. 

(4) Mencatat transaksi sesuai dengan periode waktu akuntansi. 

(5) Menyajikan transaksi yang memadai dan mengungkapkannya dalam 

laporan keuangan. 

Komunikasi merupakan proses pernahaman peran individual dan 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal 

terhadap laporan keuangan. 

5) Monitoring (Pemantauan) 

Pengawasan adalah suatu proses yang menguji dan menetapkan 

kualitas penampilan pengendalian internal, termasuk menetapkan 

rancangan dan operasi pengendalian atas dasar periode waktu mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan. 

 
2.5.4  Keterbatasan Pengendalian Intern 

Adanya pengendalian internal bukan berarti dapat mencapai kriteria 

sempurna dalam pelaksanaan sistem operasi perusahaan tanpa ada 

penyelewengan-penyelewengan dan kesalahan-kesalahan. Dengan kata lain 

pengendalian internal mempunyai keterbatasan sesuai dengan SPAP (2001; 

500.10) sebagai berikut : 
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"Terdapat keterbatasan bawaan yang harus disadari bila praktisi 
mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal apapun. Dalam 
penerapan banyak kebijakan dan prosedur pengendalian terdapat 
kemungkinan kekeliruan potensial yang timbul dari sebab-sebab 
instruksi yang salah dimengerti, salah dalam pertimbangan, serta 
kecerobohan, kebingungan dan kelalaian pribadi. Di samping itu, 
kebijakan dan prosedur yang efektivitasnya tergantung atas pemisahan 
tugas dapat persekongkolan (collusion). Begitu pula ketidakberesan 
yang dilakukan oleh manajemen tidak dapat dicegah atau dideteksi 
dengan kebijakan atau prosedur tertentu, karena inanajemen mungkin 
tidak mengenal pengendalian yang digunakan untuk mencegah 
karyawan dari perbuatan yang menyimpang atau karena manajemen 
dapat mengenyampingkan pengendalian tersebut". 

 
Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut Mulyadi 

(2002: 181) sebagai berikut: 

 "1) Kesalahan dalam pertimbangan  
2)  Gangguan 
3)  Kolusi 
4)  Pengabaian oleh manajemen  
5)  Biaya lawan manfaat". 

 
Keterbatasan pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1) Kesalahan dalam pertimbangan 

 Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena memadainya informasi, keterbatasan 

waktu, atau tekanan lain. 

2) Gangguan 

 Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personil secara keliru mamahami perintah atau membuat kesalahan 

karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3) Kolusi 

 Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal 

yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak 

terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 

pengendalian yang dirancang. 
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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, atau kepatuhan 

semu. 

5) Biaya lawan manfaat 

 Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal 

tersebut. 

 

2.6  Persediaan 
2.6.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan pada perusahaan industri berbeda dengan perusahaan 

dagang. Dalam perusahaan industri terdiri dari persediaan bahan baku (raw 

materials), barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang 

jadi (finished goods). 

Menurut SPAP (2001; 1,12) persediaan adalah sebagai berikut : 

"Persediaan adalah aktiva : 

1) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 

2) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan 

3) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa".  

Fees dan Waren (1999; 346) memberikan arti persediaan sebagai berikut : 

"The term inventories is used to indicate : 

1)  Merchandise held for sale in the normal course of bussines 

2) Materials in the process of production or held for production”. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, persediaan dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1) Bahan baku dan bahan pembantu, bahan baku adalah barang-barang 

yang merupakan bahan utama untuk keperluan produksi, sedangkan 

bahan pembantu atau pelengkap adalah barang-barang yang diperlukan 
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sebagai pelengkap dalam proses produksi. 

2) Barang dalam proses, yaitu bahan-bahan yang telah masuk dalam proses 

produksi tetapi belum menjadi barang jadi. 

3) Barang jadi, yaitu barang-barang yang merupakan produksi akhir 

sebagai hasil produksi yang siap jual. 

 
2.6.2 Pengertian Bahan Baku 

Istilah bahan baku dapat digunakan untuk bahan pembantu yang 

digunakan untuk pembuatan barang. Akan tetapi istilah ini sering dibatasi 

hanya untuk bahan-bahan yang secara fisik dan akan digabung di dalam 

produk yang akan dibuat. Pengertian bahan baku adalah barang-barang yang 

diperoleh untuk dipergunakan dalam proses produksi dan merupakan input 

pertama bagi pelaksanaan produksi. 

Pengertian tadi selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Smith dan Skousen (1999; 328), yang dimaksud dengan persediaan bahan 

baku adalah sebagai berikut : 

"Raw material are goods acquired for use the production process"; 

Sedangkan menurut Ronald J. Thackher (2001; 751) yang dimaksud 

dengan persediaan bahan baku adalah sebagai berikut : 

"Raw material inventory is current asset consisting of the supplies 

and direct to be used in manufacturing a farm's product”. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bahan baku mencakup 

pengertian sebagai berikut : 

1) Merupakan barang yang diperlukan dalam proses produksi. 

2) Masih memerlukan perlakuan-perlakuan lebih lanjut yang harus didukung 

oleh faktor-faktor produksi lain sehingga mempunyai nilai tambah siap 

untuk dijual. 
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2.6.3 Metode Penilaian dan Pencatatan Persediaan 

2.6.3.1 Metode Penilaian Persediaan 

Ada tiga metode penilaian persediaan yang dapat digunakan menurut 

Fees dan Warren yang dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait dan Helda 

Gunawan (1999; 396), yaitu : 

1) First In First Out (FIFO) 

Yaitu penentuan harga pokok yang didasarkan pada asumsi bahwa biaya 

yang dibebankan untuk persediaan adalah sesuai dengan urutan 

pemasukannya. Artinya sebelum persediaan yang pertama habis, maka 

persediaan barang yang berikutnya harus sudah dibeli. Harga barang 

yang dipakai adalah harga pokok yang pertama kali masuk. 

2) Last In First Out (LIFO) 

Yaitu penentuan harga pokok yang didasarkan pada asumsi bahwa harga 

pokok terjadinya ditentukan dan dibebankan pada pendapatan, sehingga 

barang yang tinggal terdiri dari nilai harga pokok persediaan yang terdahulu. 

3) Average Cost (Metode Harga Rata-rata) 

Yaitu metode penentuan harga pokok rata-rata dimana penentuan harga 

pokok dengan membebankan harga rata-rata dari persediaan yang ada. 

Tidak menjadi masalah dalam penggunaan metode penilaian tersebut 

bagi suatu perusahaan karena yang terpenting adalah perusahaan 

konsisten dalam penggunaan metode tersebut dari waktu ke waktu. 

 

2.6.3.2 Metode Pencatatan Persediaan 

Dalam melakuknn pencatatan persediaan Fees dan Warren yang 

dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan (1999; 393) 

mengemukakan ada dua metode pencatatan yang umum digunakan, yaitu : 

1) Metode periodik, yaitu metode yang dalam penentuan harga 

pokok penjualannya dilakukan perhitungan secara fisik atau 

persediaan pada akhir periode. Dalam sistem ini setiap transaksi 

penerimaan maupun pengeluaran yang menyangkut persediaan 

tidak dijurnal tapi hanya dicatat dalam kartu catatan di gudang. 
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2) Metode perpetual, yaitu metode yang mencatat setiap jenis 

persediaan ke dalam perkiraan tersendiri dengan menghasilkan saldo 

terakhir atas kuantitas persediaan saja atau kuantitas beserta nilai 

perolehannya. 

 
2.6.4 Perencanaan dan Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku 

Diperlukan adanya suatu perencanaan yang efektif dan efisien 

terhadap persediaan, hal ini dinyatakan oleh Wilson and Campbell yang dialih 

bahasakan oleh Tjintjin Felix Tjendera (2001; 428) adalah sebagai berikut : 

"Perencanaan persediaan berhubungan dengan penentuan komposisi 

persediaan, penentuan waktu atau penjadualan, serta lokasi untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan yang di proyeksikan." 

 
Manajemen harus memastikan bahwa akan dikembangkan rencana 

yang sesuai untuk menghasilkan produksi yang dapat memenuhi permintaan 

pasar, bahwa rencana tersebut akan direvisi bila kondisi perusahaan 

menentukan, dan pelaksanaan harus sesuai dengan rencana dan kualiflkasi 

yang diinginkan baik kualitas maupun jenisnya. 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2000; 156 - 157) pengendalian 

persediaan adalah sebagai berikut : 

 
"Pengendalian persediaan adalah semua metode dan tindakan yang 
dilaksanakan untuk mengamankan persediaan sejak mendatangkannya, 
menerima, menyimpannya dan mengeluarkannya baik fisik maupun 
kualitas dan pencatatannya, termasuk penentuan dan pengaturan jumlah 
persediaan”. 
 
Perencanaan dan pengendalian baik dapat mempengaruhi fleksibilitas 

perusahaan dalam proses produksi dan dalam menangani penjualan. Selain itu, 

tanpa perencanaan dan pengendalian yang baik dapat terjadi ketidak 

seimbangan persediaan. Karena itu, auditor internal harus dapat membuat 

pimpinan sadar akan pentingnya perencanaan dan pengendalian persediaan. 

Mengingat persediaan bahan baku sangat penting dalam perusahaan 

industri, yaitu untuk menjaga kelancaran proses produksi dan merupakan sa!ah 
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satu komponen yang aktif di dalam operasi perusahaan, pengendalian 

internal persediaan bahan baku akan menyangkut dua aspek, yaitu: 

1) Pengendalian internal secara fisik yaitu menyangkut efisiensi persediaan 

dan pengamanan secara fisik telah dilakukan dengan baik. 

2) Pengendalian internal secara akuntansi yaitu ketepatan pembebanan biaya 

atas persediaan. 

Untuk menghindari kekurangan dan koreksi persediaan karena kelemahan 

pengendalian fisik, atau karena kelemahan pengendalian internal, Willson dan 

Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Felix Tjendera (2001; 449) 

mengusulkan hal sebagai berikut : 

1) Memelihara tempat yang aman bagi bahan, semua bahan yang tinggi nilainya 

harus mendapatkan perhatian yang khusus. 

2) Memindahkan bahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain harus 

dilakukan sesuai dengan persetujuan manajemen, bahan-bahan hanya boleh 

dikeluarkan berdasarkan faktur-faktur permintaan yang telah disetujui oleh 

atasan yang berwenang. 

3) Pemisahan tugas sehingga mereka yang menyelenggarakan catatan  

pembukuan tidak menangani penerimaan ataupun pengeluaran bahan. 

4) Mengadakan inventarisasi persediaan secara rotasi dan hasilnya direalisasikan 

dengan catatan persediaan. 

5) Mengharuskan auditor internal untuk melakukan penilaian secara mendalam      

mengenai sistem pengendalian persediaan. 

6) Penilaian dan menganalisa catatan persediaan untuk menetapkan setiap 

kelemahan yang mungkin terjadi. 

7) Mengevaluasi tenaga kerja yang menangani persediaan dan mengecek latar 

belakang mereka (apabila perlu). 

8) Melakukan survei periodik mengenai keamanan periodik dan 

mengeliminasi kesempatan berbuat curang. 
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2.6.5 Pengelolaan Persediaan 

Menurut Willson and Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Felix 

Tjendera (2001; 428) fungsi pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut: 

"Secara luas, fungsi pengelolaan persediaan meliputi pengerahan arus 
dan penanganan bahan secara wajar, mulai dari penerimaan sampai 
pergudangan dan penyimpanan, menjadi barang dalam pengelolaan dan 
barang jadi, sampai berada di tangan pelanggan." 

 

Pengelolaan persediaan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan, 

karena mempunyai efek langsung terhadap keuntungan perusahaan, serta 

memperbesar kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, ataupun keusangan. 

Sehingga akibatnya akan memperkecil keuntungan perusahaan, sedangkan 

persediaan terlalu rendah akan menyebabkan terganggunya atau bahkan sama sekali 

terhentinya kegiatan produksi perusahaan. 

Untuk mencapai pengelolaan persediaan yang baik harus ada faktor atau 

kondisi tertentu yang hakiki bagi pengelolaan persediaan secara wajar seperti 

yang di kemukakan oleh Willson and Campbell yang dialihbahasakan oleh 

Tjintjin Felix Tjendera (2001; 430 - 431) adalah sebagai berikut : 

“1) Penetapan tanggung jawab dan wewenang yang jelas   
      terhadap persediaan. 

2) Sasaran dan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan baik.  
3) Fasilitas penggudangan dan penanganan yang memuaskan.  
4) Klasifikasi dan identifikasi persediaan yang layak.  
5) Standarisasi dan simplikasi persediaan.  
6) Catatan dan laporan yang cukup. 
7) Tenaga kerja yang memuaskan". 

 

2.6.6 Manfaat Pengendalian Persediaan yang Baik 

Menurut Willson and Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Felix 

Tjendera (2001; 460) manfaat pengendalian persediaan adalah sebagai berikut: 

          “1)  Menekan investasi modal dalam persediaan pada tingkat yang   
      minimum. 
2) Mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul dari penyelenggara   

persediaan yang berlebihan, kerusakan, penyimpanan, kekunoan dan 
jarak serta asuransi persediaan. 

3) Mengurangi risiko kecurangan atau kecurian persediaan. 
4) Menghindari risiko penundaan produksi dengan cara selalu 
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menyediakan bahan yang diperlukan. 
5) Memungkinkan pemberian jasa yang lebih memuaskan kepada para 

pelanggan dengan cara selalu menyediakan bahan atau barang 
yang diperlukan. 

6) Dapat mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan gudang. 
7) Memungkinkan pemerataan produksi melalui penyelenggaraan 

persediaan yang tidak merata sehingga membantu stabilitas pekerjaan; 
8) Menghindarkan atau mengurangi kerugian yang timbul karena 

penurunan harga. 
9) Mengurangi biaya operasi fisik persediaan tahunan. 
10) Melalui pengendalian yang wajar dan informasi yang tersedia 

untuk  persediaan, dimungkinkan adanya pelaksanaan pembelian 
yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan dari harga khusus dan 
perubahan harga. 

11) Mengurangi penjualan dan biaya administrasi, pemberian jasa atau 
pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan”. 

 

2.7 Hubungan antara Audit Internal dengan Pengendalian Intern 

Persedian Bahan Baku 

Hubungan audit internal dan pengendalian internal persediaan bahan 

baku sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena audit internal dapat 

dikatakan sebagai pengawasan langsung, sedangkan pengendalian internal lebih 

bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, dalam praktiknya audit internal dan 

pengendalian internal berjalan secara berurutan. Artinya setelah fungsi 

pengendalian internal berjalan kemudian fungsi audit internal mengikutinya. 

Audit internal adalah suatu rangkaian proses teknik yang mana 

karyawan suatu organisasi menyatakan kepada manajemen secara tepat dan 

langsung dari hasil laporan keuangan mencerminkan operasi yang 

sesungguhnya, dan apakah setiap bagian unit organisasi melaksanakan 

rencana, kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan. 

Peranan bagian audit internal dalam usaha pencapaian efektivitas struktur 

pengendalian internal persediaan bahan baku adalah:  

1) Unsur-unsur pengendalian internal dapat terukur dan dapat dinilai.  

2) Efektivitas operasi usaha termasuk didalamnya pengendalian atas 

persediaan bahan baku dapat ditingkatkan. 

 

 



 46

3) Tingkat kebenaran data akuntansi yang dibuat dan keefektifan 

prosedur internal dapat ditentukan. 

4) Alat bagi manajemen untuk mendapatkan informasi mengenai aspek atau 

keadaan tertentu dari perusahaan. 

5) Dapat membantu manajemen dalam hal mendapatkan informasi 

keuangan dan operasi yang tepat dan dapat dipercaya. 

 
2.8  Tinjauan Fungsi Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas 

       Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku. 

Fungsi audit internal dalam pengendalian internal bahan baku 

meliputi seluruh aspek yang bersargkutan dengan persediaan, tidak hanya 

mengecek jumlah persediaan saja tetapi meliputi hal lainnya. 

Auditor internal mempunyai tanggung jawab pada pimpinan 

perusahaan. Tanggung jawab tersebut dapat dicapai dengan dilakukannya 

audit dan memastikan serta menilai aktivitas yang terjadi dalam perusahaan 

secara independen. Dengan demikian akan dapat diketahui sejauh mana 

pengendalian atas persediaan bahan baku telah dijalankan oleh bagian yang 

diberi wewenang sesuai dengan tanggung jawab. Fungsi audit internal dalam 

pengendalian internal bahan baku meliputi seluruh aspek yang 

bersangkutan dengan persediaan, tidak hanya mengecek jumlah persediaan 

saja tetapi meliputi hal lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Willson and 

Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Felix Tjendera (2001; 229) sebagai 

berikut : 

"Tujuan dari audit internal bagi sebuah perusahaan yang cukup besar 
untuk melakukan itu tidak boleh hanya sekedar untuk mengamati 
dan mengecek persediaan fisik tahunan tetapi juga untuk 
melaksanakan suatu fungsi yang sangat berguna dalam melakukan 
pengecekan periodik terhadap catatan-catatan untuk:  
1) menetapkan kebenaran-kebenaran catatan,  
2) mengevaluasi sistem pengendalian internal,  
3) mengecek untuk melihat adanya taat azas kepada prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan". 
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Dari uraian tersebut, fungsi audit internal atas pengendalian persediaan 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Observasi terhadap perhitungan fisik, menyertai akuntan publik dalam 

melakukan tugasnya,dan melakukan perhitungan secara fisik untuk 

dibandingkan dengan catatan. 

2)  Memeriksa dan mengevaluasi jumlah maksimum dan minimum persediaan. 

3) Memeriksa ketaatan terhadap prosedur yang berkenaan dengan persediaan.  

4) Menguji dan menyatakan bahwa catatan itu benar serta melakukan 

koreksi apabila diperlukan. 

5) Menganalisa kebutuhan sehubungan dengan adanya perubahan produksi 

secara tiba-tiba. 

Berdasarkan fungsi audit internal tersebut dapat diketahui bahwa 

hubungan audit internal dengan pengendalian internal persediaan bahan  

baku adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian dan penilaian pelaksanaan pengendalian internal di bidang 

persediaan bahan baku. 

2) Audit terhadap kebijakan dan ketaatan terhadap prosedur persediaan bahan 

baku yang telah digariskan. 

3) Penilaian terhadap aktivitas untuk menghindari kecurangan dan efisiensi. 

4) Pengujian terhadap tingkat kepercayaan akuntansi dan laporan-laporan 

mengenai persediaan bahan baku. 

5) Penilaian terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada setiap 

karyawan. 

6) Memberikan saran-saran dan perbaikan jika perlu. 

Penilaian yang objektif dan independen yang dilakukan oleh audit 

internal yang akan menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan 

bahan baku karena adanya pengamatan dan perbaikan audit internal, pimpinan 

perusahaan dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai 

persediaan bahan baku. Laporan audit internal yang memadai dapat membantu 

manajemen dalam pengambilan keputusan dan pengolahannya. 

 


