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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

 Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994;768) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus.  
3. Bagan atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

apa adanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 
 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan 

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang 

usaha pencapaian yang ditetapkan, atau ukuran mengenai hubungan dua variabel 

yang mempunyai hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Audit Internal 

 Audit internal terdapat dalam perusahaan yang relatif besar dimana 

pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian seksi, atau satuan 

organisasi yang lain seperti juga hotel yang memiliki banyak departemen, bagian 

seksi dalam menjalankan aktivitasnya. Bila perusahaan terdiri dari beberapa 

departemen maka pimpinan dapat mendelegasikan wewenang pada kepala-kepala 

unit operasi tersebut. 

 Audit internal membantu meningkatkan keuntungan perusahaan melalui 

saran-saran yang objektif dan bermutu dan juga pengamanan harta perusahaan, 

penyajian data yang akurat dan reliabel, serta peningkatan efisiensi perusahaan 

maupun mendorong ditetapkannya secara benar segala bentuk kebijakan 

perusahaan dan kebijakan manajemen atau ketentuan peraturan pemerintah yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kemajuan pemerintahan. 
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2.2.1 Pengertian Audit Internal  

 Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang dipersiapkan 

dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini meliputi 

audit dan penilaian efektivitas kegiatan unit yang lain. 

Menurut  Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;5) adalah: 

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

 

 Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton et al 

(2001;980) 

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization operations.” 

 
 Dari pengertian di atas dapat diterjemahkan, auditing internal adalah 

kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Menurut  Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal adalah (2004;5) 

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

 Mulyadi (1998;28) menjelaskan pengertian audit internal 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 
manajemen 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.” 
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 Hiro Tugiman (1997;16-19) menjelaskan rangkuman norma praktik 

profesional audit internal yaitu: 

1. Independensi 
2. Kemampuan profesional 
3. Lingkup pemeriksaaan 
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 
5. Manajemen bagian audit internal  

 

Dari konsep tersebut penulis akan meguraikan sebagai berikut: 

1. Independensi  

Independensi dalam suatu audit internal bukan merupakan suatu hal yang 

mutlak dapat dipaksakan pelaksanaannya, melainkan suatu kewenangan yang 

perlu diperhatikan, independensi audit dicapai melalui pemisahan 

organisasional dan status organisasional, selain itu independensi ini hanya 

diterapkan dalam hubungan antara pemeriksa internal dengan kegiatan atau 

aktivitas yang diperiksanya. 

2. Kemampuan profesional 

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal. 

Setiap pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara 

bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai 

disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan audit secara tepat dan 

pantas. 

3. Lingkup pemeriksaan 

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan keefektivitasan sistem pengendalian internal yang 

dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.  

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan  

Dalam melaksanakan auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja. Langkah-langkah kerja auditor dalam melaksanakan audit internal 

sebagai berikut: 
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a. Perencanaan pemeriksaan. Perencanaan harus didokumentasikan dan 

mencakup : 

- Penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan. 

- Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diaudit. 

- Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

audit. 

- Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

- Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan 

yang diperlukan, risiko, dan pengawasan untuk mengidentifikasi area 

yang ditekankan dalam audit, serta untuk memperoleh berbagai ulasan 

dan sasaran dari pihak yang akan diaudit. 

- Penulisan program audit. 

- Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan 

disampaikan. 

- Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi. Prosesnya adalah sebagai 

berikut: 

- Mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang 

berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup kerja audit. 

- Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi. 

- Prosedur audit, termasuk teknik sampling dan pengetesan, harus 

terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau 

diubah bila keadaan mengkehendaki demikian. 

- Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi, haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif auditor terus dijaga dan sasaran audit dapat dicapai. 

- Kertas kerja audit adalah dokumen audit yang harus dibuat oleh 

auditor, dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian internal 

auditing. 
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c. Penyampaian hasil pemeriksaan. Auditor internal harus melaporkan hasil 

audit yang telah dilakukannya, yaitu: 

- Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap audit selesai dilakukan. Laporan sementara dapat 

dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau 

informal. 

- Auditor internal harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan 

rekomendasi-rekomendasi dengan tingkat manajemen yang tepat 

sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

- Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, membangun, dan tepat 

waktu. 

- Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

audit, dan bila dipandang perlu laporan harus pula berisikan 

pernyataan tentang pendapat auditor. 

- Laporan mencakup rekomendasi yanmg membangun dan menyertakan 

tindakan koreksi yang memuaskan. 

- Pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

- Pimpinan internal auditing atau staff yang ditunjuk, harus menelaah 

dan menyetujui laporan audit akhir sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan.  

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Auditor internal harus menentukan 

apakah tindakan koreksi dilaksanakan dan mencapai hasil yang 

diharapkan. 

5. Manajemen bagian audit internal 

Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, 

sehingga: 

- Pekerjaan audit memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang 

disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan. 

- Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif. 
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- Pelaksanaan pekerjaan audit dilakukan sesuai dengan standar profesi. 

 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan internal auditing adalah untuk membantu semua anggota 

manajemen  dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan 

memberikan analisis, penilaian,  saran dan rekomendasi yang objektif mengenai 

kegiatan yang diperiksanya. 

Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of Internal 

Auditors yang dikutip Boynton et al, (2001;980) adalah sebagai berikut: 

“It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 

systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 

of risk management, control, and governance processes.” 

 
Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa audit internal membantu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu 

pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektivan manajemen risiko, pengendalian, dan pengaturan proses serta 

pengelolaan organisasi. 

Pada dasarnya tujuan audit internal adalah membantu anggota organisasi 

lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui 

analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan peninjauan ulang atas informasi-

informasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, audit internal harus 

memperhatikan semua tahapan dari setiap kegiatan operasi perusahaan dan catatan 

akuntansi atas keuangan serta hal lainnya. 

Di samping untuk memperbaiki kinerja organisasi, audit internal seringkali 

juga memberikan layanan berupa saran untuk memperbaiki kinerja bagi setiap 

level manajemen. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan audit internal 

dalam perusahaan yang didefinisikan oleh ”The Institute Of Chartered Account in 

Australia” (ICAA, 1994;76) tentang ruang lingkup audit internal yang 

mengemukakan: 

“The scope and objectives internal audit are very widely and depend on 
the size and structure of the entity and the requirement of its management. 
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Normally however internal audit operate in one or more the following 
areas: 
a. Review of accounting system and related internal control. 
b. Examination of management of financial and operating information. 
c. Examination of economy, efficiency, and effectiveness of operations 

including non financial control of an organization.” 
 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa ruang lingkup dan tujuan 

audit internal sangat luas dan tergantung pada ukuran dan struktur kesatuan dan 

kebutuhan dari manajemennya. Bagaimanapun biasanya audit internal beroperasi 

di satu daerah atau tempat atau lebih mengikuti: 

a. Tinjauan ulang atau kembali sistem akuntansi dan pengendalian hubungan 

internal. 

b. Audit manajemen keuangan dan keterangan operasi. 

c. Audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas operasi termasuk bukan biaya 

pengendalian dari suatu organisasi. 

 
Definisi tersebut di atas sejalan dengan ruang lingkup audit internal yang 

dikemukakan oleh IIA (1995;29) yang dikutip oleh Hiro Tugiman sebagai berikut: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization system of 
internal control and the quality of performance on carrying out assigned 
responsibility.” 
 

Dari definisi yang dikutip oleh Hiro Tugiman dapat diartikan yaitu lingkup 

pekerjaan audit internal harus melalui pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan 

dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan 

kualitas pelaksanaan tanggung jawab. 

2.2.3 Program Audit Internal 

Program audit internal adalah tindakan atau langkah kerja yang terperinci 

yang akan dilaksanakan dalam audit berdasarkan atas tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan serta informasi yang ada atas objek yang diperiksa. 

Bentuk program audit yang sistematis dan terarah sangat diperlukan untuk 

aktivitas mencakup perencanaan untuk tindakan dan prosedur tertentu yang akan 
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diikuti dan menggambarkan tahap-tahap yang akan diselenggarakan untuk 

mencapai tujuan audit yang objektif. 

Pengertian program audit internal menurut Moeller and Witt (1999;10-20) 

sebagai berikut: 

“The audit program is a tool for planning, directing, and controlling audit 

work an a blue print for action, specifying the procedures to be followed 

and delineating steps to be performed to meet audit objective.” 

 
Dari pengertian di atas, dapat diartikan program audit merupakan alat 

untuk perencanaan, pengarahan-pengarahan, dan pengendalian pekerjaan audit 

dan merupakan pedoman untuk tindakan, mengurutkan prosedur-prosedur yang 

akan dilaksanakan, dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan 

audit. 

Menurut Arens and Lobbecke (2003;338) yaitu: 

“The audit program always includes a list of the audit procedures. It 

ussualy also the sample size, particular items to select and the timing of 

the test.” 

 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam program audit selalu 

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

pos khusus yang dipilih dan saat pelaksanaan. 

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;15), mendefinisikan 

program audit yaitu: 

“Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus 

mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, 

serta program kerja penugasan.” 

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya program audit antara lain: 

1. Memberikan bimbingan prosedural untuk melaksanakan pemeriksaan. 

2. Memberikan Check list pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap 

sehingga tidak ada yang terlewat. 

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

yang digunakan perusahaan. 
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Keunggulan program audit adalah: 

1. Meratanya pembagian kerja di antara auditor. 

2. Program audit yang rutin, hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 

3. Program audit memilih tujuan yang penting saja. 

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

berikutnya. 

5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 

6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah 

dijalankan. 

7. Penangguang jawab pelaksanaan audit jelas. 

 
Kelemahan program audit antara lain: 

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

2. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan membangun. 

3. Kegiatan audit menjadi monoton. 

 

2.2.4 Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Sesuai dengan tujuan auditor internal tersebut di atas, untuk mencapai 

tujuannya, auditor internal harus mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya 

secara benar dan jelas, karena tanpa pengetahuan tentang wewenang dan tanggung 

jawabnya auditor internal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

 

 

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

menyatakan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari 
Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.” 
 

Pernyataan tersebut dimaksudkan agar tujuan kewenangan dan tanggung jawab 

audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. 
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 Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998;202), sebagai berikut: 

“Tugas audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian dan 

efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi.” 

 
 Dinyatakan secara lebih terperinci oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

mengenai tanggung jawab audit internal dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (2000;3221), yaitu: 

“Audit internal bertangguung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain 
kepada manajemen entitas dan Dewan Komisaris, atau pihak lain yang 
setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi 
tanggung jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan 
objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.” 
 

 Secara garis besar, tanggung jawab seorang auditor internal di dalam 

melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-

kelemahan yang ditemukan. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan. 

 

2.2.5 Laporan Audit Internal dan Tindak Lanjut oleh Pihak Manajemen 

 Laporan audit internal merupakan hasil analisis atas temuan-temuan 

kesimpulan, saran-saran yang disajikan sedemikian rupa sehingga jelas dan dapat 

dimengerti sesuai dengan kehendak pimpinan. Laporan audit internal akan 

dianggap baik jika memenuhi persyaratan seperti yang dikemukakan oleh Gill 

Courtmanche dan diadaptasi oleh Agung Wijanarko dan Hiro Tugiman 

(1998;191) sebagai berikut: Bahwa laporan audit akan dianggap baik apabila 

memenuhi empat kriteria dasar yaitu: 

1. Objektivitas 

Suatu laporan audit yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam 

pemeriksaan, bukan rincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan 
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dalam proses pemeriksaan, sehingga tidak akan berkesan menampilkan diri 

pemeriksa, namun lebih difokuskan pada hasil audit yang dilakukan. 

2. Berwibawa 

Laporan yang berwibawa maksudnya adalah bahwa laporan audit harus dapat 

dipercaya dan mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang 

terdapat dalam laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan 

menerima temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Audit internal dengan 

senang hati namun mereka cenderung tidak menolaknya, mereka percaya 

kepada pemeriksa internal dan percaya pada laporan yang dibuat oleh 

pemeriksa internal. 

3. Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbang adalah laporan ynag memberikan gambaran 

tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis. Dalam 

hal ini, pemerika memperlakukan secara seimbang sebagaimana pemeriksa 

ingin diperlakukan seandainya mereka bertukar peran. 

4. Cara penulisan yang profesional 

Laporan audit yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis 

dengan memperhatikan sejumlah unsur yaitu: struktur, kejelasan, keringkasan, 

nada laporan, dan pengeditan. 

 

2.3 Efektivitas 

 Pengertian efektivitas menurut Komaruddin (1994;269) adalah sebagai 

berikut: 

“Efektivitas adalah suatu keadaan ynag menunjukkan tingkat keberhasilan 

(atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu.” 

 
 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

suatu sifat atau keadaan dimana hasil yang sebenarnya telah mencapai atau 

melampaui sasaran yang ditetapkan. 
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 Arens dan Loebbecke (1991;806) mengemukakan pengertian efektivitas 

sebagai berikut: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objective” 

 
 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

ukuran keberhasilan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Atau dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran 

dan sasaran yang harus dicapai. 

 Dalam masalah yang penulis bahas, efektivitas adalah hubungan antara 

pengendalian internal yang terdapat dalam hotel, terdapat kegiatan penjualan sewa 

kamar sehingga tujuan dari kegiatan penjualan sewa kamar tersebut dapat 

tercapai. 

  

2.4 Pengendalian Internal 

 Struktur pengendalian internal yang digunakan suatu entitas merupakan 

faktor yang ikut menentukan keandalan suatu laporan keuangan. Oleh karena itu 

penulis pada bagian ini akan menjelaskan mengenai pengendalian internal suatu 

perusahaan. 

 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut Boynton et al (2001;325) yang dikutip dari COSO menyebutkan 

sebagai berikut: 

“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories: 
- Reliability of financial reporting 
- Compliance with applicable laws and regulations 
- Effectiveness and efficiency of operations.” 

 

 Pengertian ini bila diterjemahkan secara bebas, pengendalian internal 

adalah suatu proses pengimplementasian oleh dewan direksi, manajemen, dan 

bawahan langsung untuk menyediakan jaminan yang layak bahwa tujuan 
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pengendalian internal dapat dicapai yaitu: (1) keandalan laporan keuangan; (2) 

kepatuhan pada undang-undang yang berlaku; (3) operasi yang efektif dan efisien. 

 Pengendalian internal adalah perencanaan organisasi dan metode-metode 

yang digunakan perusahaan untuk melindungi aktiva, menyediakan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya, memelihara dan mengembangkan efisiensi 

operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan. 

 Pengendalian internal yang baik adalah pengendalian ynag mampu 

menjamin operasi yang efisien dan efektif, laporan keuangan yang dapat 

dipercaya, dan ketaatan perusahaan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan 

kebijakan manajemen ynag telah ditetapkan. 

 Suatu perusahaan yang mempunyai pengendalian internal yang baik, akan 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, sehingga memudahkan manajemen 

dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.4.2 Komponen-komponen Pengendalian Internal 

 Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen perlu merancang dan 

melakukan pengendalian internal dimana pada tahun 1995 diterbitkan Statement 

On Auditing Standard (SAS) no.78 yang menguraikan komponen-komponen dari 

pengendalian internal dalam merencanakan dan melaksanakan audit. 

 Pengendalian internal meliputi lima komponen yang dirancang dan 

digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Kelima komponen pengendalian internal diuraikan oleh Arens dan 

Loebbecke yang dikutip Amir Abadi Yusuf dalam bukunya “Auditing Suatu 

Pendekatan  Terpadu” (1996;261-269) sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian (control environment) 

Lingkungan pengendalian dapat menciptakan suasana pengendalian dalam 

suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 

pengendalian, menjadi landasan untuk semua unsur pengendalian internal 

yang membentuk disiplin dan struktur, mencerminkan sikap dan tindakan  

para pemilik dan manajer entitas, serta menentukan efektivitas informasi, 
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komunikasi, dan aktivitas pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk 

lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain: 

a. Nilai integritas dan etika 

Nilai integritas dan etika perlu dikembangkan sebagai salah satu dasar 

pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dalam pelimpahan 

wewenang dan pelaksanaan tanggung jawab, selain itu juga agar dapat 

menekan dan mengurangi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh 

individu dalam perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen ini mencakup pertimbangan atas pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan serta paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan 

pengalaman yang dituntut dalam mengembangkan kompetensi manajemen 

mempertimbangkan kecakapan seseorang apakah telah sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan.  

c. Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Perusahaan diharapkan memiliki staf audit yang independen dan 

bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan, pelaksanaan 

pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan yang 

ditetapkan, dan memberikan laporan kepada bagian-bagian yang memiliki 

wewenang. Hal ini akan mendorong terjadinya pengendalian internal yang 

memadai. 

d. Filosofi dan gaya operasi 

Filosofi merupakan seperangkat keyakinan dasar yang dijadikan ukuran 

bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi ini juga merupakan apa yang 

seharusnya dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh perusahaan. Hal ini dapat 

menerangkan alasan mengapa perusahaan mendirikan usaha, bagaimana 

perusahaan menjalankan usaha, dan apa yang dilakukan serta apa yang 

seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan gaya operasi 

mencerminkan ide manajer mengenai bagaimana operasi perusahaan 

dilakukan. Gaya operasi ini berbeda tergantung pada manajer yang 



22 

melakukan sehingga diharapkan timbul sense of control  dalam diri 

manajer yang berdampak pada berkurangnya biaya pengendalian. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung 

jawab di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur 

memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

pemantauan aktivitas perusahaan. Pembagian wewenang akan 

memperjelas kedudukan dan tanggung jawab seseorang dalam perusahaan, 

misalnya aktivitas penjualan dilakukan oleh bagian penjualan, aktivitas 

penyimpanan dilakukan oleh bagian gudang, penerimaan dan pengeluaran 

kas dilakukan oleh bagian kas. 

f. Pembagian wewenang dan Pembebanan  tanggung jawab 

Faktor ini merupakan pengembangan dari stuktur organisasi, dengan 

pembagian yang jelas maka organisasi akan dapat mengalokasikan sumber 

daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Faktor ini juga akan 

memudahkan pertanggungjawaban sumber daya organisasi. 

2. Penaksiran risiko (risk assessment) 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis 

pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, didesain dan ditujukan untuk 

mengurangi risiko pada tingkat minimal, dengan mempertimbangkan biaya 

dan manfaat. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan 

khusus terhadap risiko yang timbul dari perubahan seperti: 

a. Bidang baru usaha atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi 

yang belum pernah dikenal. 

 

b. Perubahan standar akuntansi. 

c. Hukum dan peraturan baru. 

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengelolaan informasi. 
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e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan 

dan pelaporan dan informasi dan personel yang terlibat didalam fungsi 

tersebut.  

3. Aktivitas pengendalian (control activities) 

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko 

dalam pencapaian berbagai macam tujuan dalam entitas yang diterapkan pada 

berbagai tingkat dan fungsi operasi organisasi. Aktivitas yang relevan dengan 

audit atas laporan keuangan dapat digolongkan dalam berbagai kelompok, 

salah satu cara untuk menggolongkannya adalah sebagai berikut: 

a. Pengendalian pengolahan informasi. 

b. Pemisahan fungsi yang memadai. 

c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. 

d. Review atas kinerja. 

4. Informasi dan komunikasi (information and communication) 

Fokus utama dari kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan 

sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan suatu cara untuk 

mencegah salah saji dalam manajemen pada pelaporan keuangan. Oleh karena 

itu, sistem akuntansi yang efektif harus dapat memberikan keyakinan bahwa 

transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, dicatat, 

digolongkan secara wajar, dicatat dalam periode yang seharusnya, dan telah 

dimasukkan ke dalam buku besar pembantu serta telah diringkas dengan 

benar. 

5. Pemantauan (monitoring) 

Pemantauan merupakan proses pengukuran kualitas kinerja struktur 

pengendalian internal sepanjang waktu. Dilaksanakan oleh personel yang 

melakukan pekerjaan baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah struktur 

pengendalian internal tersebut memerlukan perubahan karena terjadinya 

perubahan keadaan. 
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2.4.3 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Keterbatasan menurut Mulyadi & Kanaka Puradiredja (1998;173) yang 

melekat dalam setiap struktur pengendalian internal adalah: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Dengan adanya informasi yang tidak memadai, keterbatasan waktu, atau 

tekanan lain seringkali menyebabkan manajemen dan personel lain dapat salah 

dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

menjalankan tugas rutinnya. 

2. Gangguan 

Dapat terjadi karena perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam 

personel, atau dalam sistem dan prosedur, secara keliru memahami perintah 

atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau karena 

kelelahan. 

3. Kolusi 

Kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan 

yang dapat mengakibatkan suatu entitas dapat menjadi tidak terlindungi, serta 

tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 

struktur pengendalian internal yang dirancang. 

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 keputusan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Pengukuran biaya maupun manfaat secara tepat biasanya tidak mungkin 

dilakukan sehingga manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan 

secara kuntitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat 

struktur pengendalian internal. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebaik-

baiknya pengendalian internal yang diciptakan seseorang, efektivitas 

pengendalian tersebut tergantung pada orang yang menjalankannya. Di samping 
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faktor manusia terdapat pula faktor biaya yang menjalankannya dan perlu 

diperhatikan juga sampai biaya untuk pengendalian ini melebihi kegunaannya. 

 

2.4.4 Proses Pengendalian Internal 

 Menurut Amir Abadi Yusuf (1996;263-268), proses pengendalian internal 

sebagai berikut: 

1. Pemisahan tugas yang cukup 

Empat pedoman umum dalam pemisahaan tugas untuk mencegah salah saji 

baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mempunyai kepentingan khusus 

bagi auditor. 

a. Pemisahan pemegang (custody) aktiva dari akuntansi 

Alasan untuk tidak mengijinkan orang yang kadang-kadang atau secara 

permanen memegang aktiva untuk mencatat aktiva tersebut adalah untuk 

melindungi perusahaan dari penggelapan. 

b. Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan 

Diperlukan untuk mencegah orang yang menyetujui transaksi, memiliki 

kendali atas aktiva tersebut, otorisasi transaksi dan penanganan aktiva oleh 

orang yang sama meningkatkan kemungkinan penggelapan dalam 

organisasi. 

c. Pemisahan tanggung jawab operasional dari taggung jawab pembukuan 

Kalau dalam tiap departemen atau divisi dalam organisasi bertanggung 

jawab untuk membuat catatan dan laporan bagiannya, ada kecenderungan 

hasilnya memihak (bias) untuk memperbaiki kinerja yang dilaporkan. 

d. Pemisahan tugas dalam PDE 

- Analis sistem 

- Progammer 

- Operator komputer 

- Pustakawan 

- Kelompok pengendali data 

2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas  

Otorisasi dapat berbentuk umum atau khusus. Otorisasi umum berarti bahwa 

manajemen menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Otorisasi 
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khusus dilakukan terhadap transaksi individual. manajemen seringkali tidak 

dapat menyusun kebijakan umum otorisasi untuk beberapa transaksi. Sebagai 

gantinya lebih disukai untuk membuat otorisasi berdasarkan kasus demi kasus. 

Orang atau kelompok yang menjamin otorisasi khusus atau umum untuk 

transaksi, seharusnya memegang posisi yang sepadan dengan sifat dan 

besarnya transaksi. Kebijakan otorisasi tersebut harus dibuat oleh manajemen 

puncak. 

3. Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi dimasukan dan 

diikhtisarkan. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi keseluruhan 

bagian organisasi klien dan antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus 

memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aktiva 

dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar. 

a. Berseri dan prenumbered untuk memungkinkan pengendalian atas 

hilangnya dokumen dan sebagai alat bantu dalam penempatan dokumen 

kalau diperlukan di kemudian hari. 

b. Disiapkan pada saat transaksi terjadi, atau sesegera sesudahnya. 

c. Cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen atau catatan dapat 

dimengerti dengan jelas. 

d. Dirancang sedapat mungkin untuk multi guna, sehingga meminimalkan 

bentuk dokumen dan catatan yang berbeda. 

e. Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar.  

4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 

Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang paling 

utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Ada tiga kategori 

pengendalian yang berkenaan dengan perlindungan peralatan, program dan 

berkas data PDE,yaitu: 

a. Pengendalian fisik (physical control), digunakan untuk melindungi 

fasilitas komputer. 
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b. Pengendalian akses (access control), berkaitan dengan meyakinkan bahwa 

hanya orang yang diotorisasi yang dapat menggunakan peralatan dan 

memiliki akses terhadap piranti lunak dan berkas data. 

c. Prosedur cadangan dan pemulihan (backup and recovery procedure), 

merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi dalam 

kondisi kehilangan peralatan, program atau data.  

5. Pengecekan independen atas pelaksanaan 

Kategori terakhir proses pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati dan 

berkesinambungan atas keempat proses yang lain, yang seringkali disebut 

sebagai pengecekan yang independen atau verifikasi intern. Karakteristik 

utama orang yang melakukan prosedur verifikasi intern adalah 

keindependenan dari orang yang bertanggung jawab menyiapkan data sistem 

akuntansi yang berkomputerisasi dapat dirancang, sehingga membuat banyak 

prosedur verifikasi intern diotomatisasi sebagai bagian dari sistem. 

 

2.5 Penjualan  

 Pada dasarnya setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penjualan, 

baik penjualan barang maupun jasa. Penjualan merupakan suatu bidang yang 

dinamis yang disertai dengan kondisi yang selalu berubah-ubah, sehingga 

menimbulkan masalah baru yang berbeda-beda. Hasil penjualan tersebut setelah 

dikurangi dengan biaya akan menghasilkan laba yang akan digunakan perusahaan 

untuk kelangsungan usahanya. 

 Menurut La Midjan & Azhar Susanto (2001;174-175) transaksi penjualan 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Penjualan tunai, penjualan yang sifatnya ”cash and carry.” 
2. Penjualan kredit, penjualan dengan tenggang waktu pembayaran rata-

rata di atas waktu satu bulan. 
3. Penjualan tender, penjualan yang dilakukan melalui prosedur tender 

untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender 
tersebut. Untuk memenangkan tender selain harus memenuhi beberapa 
prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender, 
juga harus bersaing dengan pihak lain. 

4. Penjualan ekspor, penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli 
luar negeri yang mengimpor barang tersebut, biasanya memanfaatkan 
prosedur letter of credit (L/C). 
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5. Penjualan konsinyasi, menjual barang secara titipan kepada pembeli 
yang juga sebagai penjual, apabila barang tersebut tidak laku dapat 
dikembalikan kepada produsen. 

6. Penjualan melalui grosir, penjualan yang tidak langsung kepada 
pembeli namun melalui pedagang perantara. Grosir berfungsi menjadi 
perantara pihak pabrik atau importir dengan pedagang eceran. 

 

2.5.1 Pengertian Penjualan 

 Menurut Kohler (1984;448) pengertian penjualan sebagai berikut: 

“A business transaction involving the delivery of a commodity, an item of 
merchandise or property, a right, or a service, in exchange for cash, a 
promise to pay, or for money equivalent, or any a combination of these 
item; it is recordedand reported in terms of the moun of such cash, 
promise to pay, or money equivalent.” 
 

 Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah 

pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang dan jasa dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari 

pembeli kepada penjual. 

 

2.5.2 Tujuan Penjualan 

 Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk 

peningkatan volume penjualan, memperoleh keuntungan, memuaskan konsumen. 

 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, menurut La Midjan & A zhar 

Susanto (2001;171) bagian penjualan memegang peranan yang penting yaitu: 

1. Mencari order sesuai rencana dengan tingkat penjualan yang 
menguntungkan. 

2. Mencatat pesanan-pesanan yang di terima 
3. Mengeluarkan dokumen perintah untuk mengeluarkan barang dan 

mengawasi pengiriman. 
4. Mencatat akibat-akibat material dan finansial dari aktivitas penjualan. 
5. Membuat faktur penjualan. 
6. Menyusun data statistik penjualan.  
7. Menyusun laporan penjualan. 
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2.6 Pengertian Penjualan Sewa Kamar 

 Penjualan sewa kamar dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

seperti perhotelan, merupakan salah satu aktivitas utama untuk menghasilkan 

pendapatan untuk mencapai hasil penjualan sewa kamar yang ditawarkan tersebut 

dapat terjual. 

 Pengertian sewa kamar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;1057) 

adalah: 

“1) pemakaian sesuatu dengan membayar uang, 2) uang yang dibayarkan 

karena memakai atau meminjamkan sesuatu, 3) yang boleh dipakai setelah 

dibayar dengan uang.” 

 

2.6.1 Kegiatan Audit atas Penjualan Sewa Kamar 

Pelaksanaan audit internal penjualan sewa kamar dilakukan oleh 

Accounting Department yaitu bagian Income Audit dan Night Audit. Pelaksanaan 

pemeriksaan internal atas penjualan sewa kamar yang dilakukan oleh masing-

masing bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Night Audit 

Audit yang dilakukan oleh Night Audit dilaksanakan pada malam hari. Audit 

malam hari akan membuat auditor lebih cepat mengambil keputusan apabila 

terjadi kesalahan. Hal ini juga untuk menghindari apabila seorang tamu 

menggunakan jasa hotel pada malam hari dan meninggalkan hotel pada pagi 

harinya. Audit yang dilakukan oleh Night Auditor meliputi: 

a. Audit terhadap posting-posting yang dilakukan oleh Receptionist. Ini 

dilakukan untuk menghindari posting yang salah terhadap harga kamar, 

perhitungan discount dan pemakaian extra bed. Apabila ditemukan 

kesalahan-kesalahan, maka Night Audit berhak meminta Night 

Receptionist untuk membetulkan kesalahan tersebut. 

b. Audit terhadap status kamar berdasarkan Housekeeping Report. Untuk 

menghindari pemakaian kamar oleh tamu tetapi tidak terinput dalam data 

di komputer atau tamu yang sudah check out tetapi status kamarnya 

seolah-olah masih terpakai. Hal ini bisa disebabkan oleh penutupan Bill  
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yang belum sempurna ataupun karena hal yang fatal seperti tamu yang 

kabur tanpa deposit yang cukup untuk membayar seluruh tagihan 

(skipper). 

c. Audit terhadap deposit yang dimiliki oleh tamu umtuk membayar tagihan-

tagihannya, deposit ini berupa uang tunai, kartu kredit, surat jaminan / 

voucher. 

d. Pemeriksaan terhadap setoran uang cash yang dibuat oleh Receptionist 

terhadap shifnya. Audit laporan Receptionist dilakukan dengan 

mencocokkan dengan reading machine (pita cash register). Laporan ini 

digunakan untuk audit silang dengan laporan penerimaan uang dari 

General Cashier daily summary. 

e. Audit terhadap hasil penjualan yang dilakukan dengan menggunakan kartu 

kredit, company account, dan voucher. Proses audit ini dengan melihat 

laporan Memo City Ledger yang telah dibuat oleh Receptionist dan telah 

membandingkannya dengan jumlah saldo uang yang ada di kartu kredit, 

voucher dan surat jaminan lengkap dengan pendukungnya. 

f. Hasil audit Night Audit kemudian disajikan dalam Night Audit Report. 

Laporan ini memuat jumlah transaksi penjualan hotel mulai dari penjualan 

sewa kamar, penjualan Food and Beverage, serta penjualan jasa lainnya. 

Jumlah transaksi yang dimuat adalah transaksi cash dan transaksi charge. 

2. Income Audit 

Seluruh catatan dan bukti transaksi yang telah diperikasa oleh Night Audit 

pada malam hari akan diperiksa kembali oleh Income Audit pada pagi harinya. 

Audit yang dilakukan oleh Income Audit adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan audit terhadap kebenaran dan kelengkapan dengan cara 

mencocokkan sales report yang berisi antara lain: 

- FO Collection, Meno City Ledger dan Discount Report 

- Room Sales Recapitulation, Housekeeping Report, data statistik 

b. Mencocokkan hasil audit tersebut dengan Night Audit Report dan 

melaporkannya dalam Income Audit Report. Proses audit ini dilakukan 

dengan membandingkan nomor kamar, harga kamar serta jumlah kamar 

yang dilaporkan dalam Night Audit Report dengan Housekeeping Report. 
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c. Memeriksa kebenaran jumlah uang cash yang diterima oleh General 

Cashier dengan jumlah uang cash hasil audit. 

d. Memeriksa kebenaran jumlah penerimaan pembayaran kartu kredit, yaitu 

membandingkan antara bukti kartu kredit sebenarnya dengan Memo City 

Ledger. 

e. Memeriksa keabsahan nama dan besarnya discount yang terdapat dalam 

discount slip yang dibuat oleh Receptionist. 

 

2.7 Pengendalian Internal Penjualan 

 Walau secara garis besar penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun 

kredit, yang perlu diperhatikan adalah mengenai kelengkapan, ketepatan, dan 

ketelitian dalam membuat atas transaksi yang terjadi dalam perusahaan sejak 

pemesanan diterima sampai diterimanya pembayaran. 

 Menurut Alvin A.Arens dalam buku berjudul “Auditing an Intregated 

Approach” yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya “Auditing 

Pendekatan” (1996;260) tujuan pengendalian internal penjualan, dalam hal ini 

khususnya penjualan jasa adalah untuk memastikan: 

1. Penjualan yang dicatat adalah konsumen yang tidak fiktif (eksistensi) 
2. Transaksi penjualan telah dicatat seluruhnya (kelengkapan) 
3. Transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan tepat (klasifikasi) 
4. Penjualan telah dicatat pada tanggal yang benar (tepat waktu) 
5. Transaksi penjualan telah dicantumkan dengan tepat dalam berkas 

induk dan diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran) 
 

2.8 Tujuan Sewa Kamar 

 Tujuan penjualan sewa kamar yang dilaksanakan oleh perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa seperti hotel adalah untuk memperoleh pendapatan yang 

berpengaruh pada perolehan laba, dengan cara menyediakan suatu kepuasan yang 

sifatnya berkelanjutan baik bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Agar 

tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif, maka aktivitas penjualan sewa kamar 

memerlukan suatu pengendalian yang dilaksanakan secara memadai. 

 

 



32 

 Willson dan Campbell dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera 

(1995;259) mengemukakan bahwa: 

“Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian 
yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode, dan 
pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang 
dikehendaki, dengan biaya yang wajar yang menghasilkan laba kotor yang 
diperlukan untuk mencapai hasil pengendalian yang diharapkan atas 
investasi.” 
 

 Dari uraian di atas diketahui bahwa penjualan harus dikendalikan dengan 

cara menganalisis kebijakan prosedur, metode, dan pelaksanaan yang 

sesungguhnya sehingga dapat dicapai suatu volume penjualan yang 

menguntungkan. 

 

2.8.1 Prosedur Penjualan Sewa Kamar 

 Prosedur merupakan seperangkat instruksi untuk melaksanakan suatu 

tindakan yang terjadi secara teratur atau sering terjadi. Prosedur yang tegas dan 

tertulis akan dapat mengurangi ketidakpastian dalam melaksanakan tugas, begitu 

pula halnya dengan prosedur penjualan sewa kamar, maka akan diketahui adanya 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur tersebut. 

 Prosedur penjualan sewa kamar menurut Nugroho Widjayanto (1985;255) 

biasanya dimulai adanya pesanan penjualan sewa kamar. Bagian yang melayani 

pesanan tersebut bertanggung jawab atas kegiatan pemrosesan dan pelayanan 

pesanan dari pelanggan. Di sini setiap pesanan diberi nomor berseri atau juga 

dapat mempersiapkan suatu formulir pesanan perusahaan yang diberi nomor 

berseri. Biasanya formulir pesanan tersebut telah mencakup informasi yang 

lengkap mengenai produk yang diinginkan. Pencatat harus diselenggarakan 

sedemikian rupa sehingga tetap terbuka sampai bagian penjualan menerima 

pemberitahuan bahwa pesanan tersebut telah terpenuhi dan telah ditagihkan. 

 Setelah pesanan dan pencatatan penjualan sewa kamar selesai, maka 

proses terakhir yang harus dilaksanakan adalah penagihan atas semua barang atau 

jasa yang telah diserahkan. Pada saat penagihan berlangsung, bagian penagihan 

harus mempersiapkan faktur untuk pelanggan dalam menyusun faktur yang 
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formulirnya dipranomori, barang yang digunakan harus ditulis harganya dan 

dihitung dengan jumlah totalnya. Lembaran-lembaran faktur harus didistribusikan 

kepada pelanggan dan bagian-bagian yang terkait dalam penjualan sewa kamar. 

 Dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya 

prosedur penjualan sewa kamar tersebut akan dicapai sasaran pengendalian 

internal atas penjualan sewa kamar sebagai berikut: 

1. Semua pesanan penjualan sewa kamar diterima dan dipenuhi dengan segera. 

2. Para pelanggan ditagih dengan cermat atas semua barang dan jasa yang 

diserahkan. 

3. Hasil pendapatan sewa kamar dicatat dengan cepat dan benar. 

 

2.9 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal atas Penjualan Sewa Kamar 

 Sesuai dengan tujuan audit internal untuk membantu semua unsur yang 

ada pada perusahaan, dalam perusahaan dengan pengendalian internal maka audit 

internal juga berfungsi untuk menilai dan memeriksa efektivitas pengendalian 

internal yang telah ditetapkan. Selain itu audit internal juga menilai pegawai yang 

melaksanakan pekerjaannya yang berkaitan dengan penjualan, apakah telah sesuai 

garis-garis kebijakan manajemen khususnya prosedur penjualan dan berfungsi  

dalam memilih cara yang tepat untuk memungkinkan diambilnya tindakan yang 

korektif. 

 J.B. Heckert (1995;263) dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera 

mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi audit internal dalam pengendalian 

penjualan yaitu: 

1. Analisis terhadap prestasi pelaksanaan penjualan di masa lalu dalam 
hubungannya dengan harga dan volume untuk menemukan 
perkembangan, kelemahan, atau tendensi yang tidak memuaskan. 

2. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 
anggaran penjualan menyeluruh yang sesuai dan melaporkan 
kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. 

3. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 
standar pelaksanaan penjualan. 

4. Mempersiapkan analisis yang sehat mengenai biaya dan investasi 
untuk dipergunakan dalam menetapkan harga produk. 
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 Aktivitas yang dilakukan audit internal di dalam pengendalian internal atas 

penjualan sewa kamar adalah: 

1. Melakukan penilaian atas pengendalian internal penjualan yang telah 

ditetapkan. 

2. Melakukan audit terhadap prosedur pengeluaran barang, selain itu juga 

meliputi audit terhadap persediaan baik fisik maupun administratif. 

 
Jadi jelaslah bahwa peranan audit internal dalam pengendalian internal 

atas penjualan meliputi audit atas semua aspek yang berhubungan dengan 

penjualan, sehingga dapat diketahui keefektifan pengendalian internal penjualan. 

Apabila terjadi ketidakefektifan pengendalian internal yang telah 

diperiksa, kemudian diberikan saran dan dilaporkan kepada pihak manajemen. 

Selanjutnya manajemen melakukan tindak lanjut, dan tindak lanjut tersebut 

dilaksanakan sampai berhasil sehingga audit internal berperan dalam 

meningkatkan pengendalian internal atas penjualan. 

  

 

 

  

 

 

 


