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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peranan 

 Peranan berasal dari kata peran, yaitu harapan tentang perilaku yang patut 

bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi; khususnya menyangkut fungsi 

yang dilaksanakan (role). Dimana fungsi itu merupakan bagian utama dari cabang 

kerja yang selanjutnya terbagi menjadi aktivitas. Sedangkan peranan (role) 

menurut Komaruddin (1994;328), adalah sebagai berikut: 

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

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

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

 

Secara umum “peranan” berasal dari kata “peran” yang menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1995;751) berarti: 

“Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat.” 

 
Kata “peranan” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1995;751) mempunyai arti: 

“Bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa.” 

 
Peranan dapat diartikan berfungsinya seseorang atau bagian organisasi 

atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Jadi apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia 

menjalankan suatu peranan. Jadi yang melakukan suatu peranan adalah sesuatu 

yang nyata atau konkrit bukan sesuatu yang abstrak. 
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 Kata peranan apabila dikaitkan dengan judul skripsi ini dapat dilihat dalam 

pencapaian efektivitas dan efisiensi pengendalian pengelolaan peralatan medis, 

peranan audit internal sangat penting karena hal ini dapat dirasakan berpengaruh 

bagi jalannya kegiatan organisasi. Manajemen organisasi perlu menilai efektivitas 

pengelolaan peralatan medis sebagai bentuk penilaian atas salah satu aktivitas 

operasionalnya. 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen atas 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. 

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Melalui 

suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian proses governance.  

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

(2001;980) definisi audit internal adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s  

operations.” 

 
Definisi baru mengenai audit internal menurut Konsersium Organisasi 

Profesi Audit Internal (2004;5) adalah: 

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

Audit internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 

pencapaian tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas operasional 

organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi 
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kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. 

Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan 

atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif, dalam bentuk 

laporan hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan 

internal organisasi. 

 Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan yang disebut sebagai auditor internal. Untuk 

menjamin kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara 

independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang yang jelas dalam 

menjalankan tugasnya serta menempati kedudukan khusus dalam struktur 

organisasi. Hal ini menekankan bahwa auditor internal bertanggung jawab kepada 

pimpinan organisasi secara langsung. 

 Dari penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa: 

1. Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian yang dilakukan oleh 

pegawai organisasi itu sendiri. 

2. Walaupun penilaian dilakukan oleh organisasi itu sendiri, namun sifat 

penilaian yang dilakukan haruslah independen dan objektif. 

3. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen organisasi secara 

langsung. 

4. Audit internal dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong ditaatinya 

kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, tidak terbatas pada hal-hal 

keuangan saja. 

5. Audit internal dilakukan secara terus menerus. 

6. Audit internal memberikan jasa dan bantuan pada manajemen organisasi. 

 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of Internal 

Auditors yang dikutip oleh 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 process.” 
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 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit internal membantu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Salah satunya adalah 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. Hal ini 

dilakukan 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. 

Sedangkan mengenai ruang lingkup audit internal menurut The Institute of 

Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton, et al (2001;983) adalah sebagai 

berikut: 

“The scope of audit internal should encompass the examination and 
evaluation of adequacy and effectiveness the organization’s system of 
internal control and the quality of performance in carrying out assigned 
responsibilities: (1) Reliability and integrity of information; (2) 
Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and 
contracts; (3) Safeguarding of assets; (4) Economical and efficient use of 
resources; (5) Accomplishment of established objectives and goals for 
operations or programs.” 
 

 Definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal harus 

meliputi pengujian dan pengevaluasian. Hal ini dilakukan terhadap kememadaian  

dan efektivitas system pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja dengan 

tanggung jawab anggota organisasi, yang mencakup: 

1. Keandalan informasi 

2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan serta 

kontrak 

3. Perlindungan terhadap harta benda 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

5. Pencapaian tujuan perusahaan. 
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2.2.3 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, 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. 

 Dinyatakan secara lebih terperinci oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

mengenai tanggung jawab audit internal dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (2000;322.1) yaitu sebagai berikut: 

“Audit internal bertanggung 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 ditemukannya. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan. 

 

2.2.4 Kualifikasi Auditor 

 2.2.4.1   Independensi Audit Internal 

 Independensi dalam audit internal merupakan hal yang sangat penting agar 

kegiatan tersebut dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak sehingga 

hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh manajemen. Auditor internal harus 

independensi terhadap segala aktivitas yang akan diauditnya. Hal ini dapat 

diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas, seperti yang terdapat pada 
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Standards for The Professional Practice of Internal Auditing yang dialihbahasakan 

oleh Hiro Tugiman (1997,16) sebagai berikut : 

“1. Status Organisasi 
Status organisasi dari unit audit internal (bagian pemeriksaan internal) 
haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelengarakan 
tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. 

2. Objektivitas 
Para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah melaksanakan 
tugasnya secara objektif.” 
 

Status organisasi adalah kedudukan formal di dalam organisasi secara 

keseluruhan. Kedudukan auditor internal di dalam perusahaan hendaknya 

memungkinkan dia untuk melaksanakan audit yang seluas-luasnya, sehingga 

dapat melaksanakan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan memberikan 

pendapat atas temuan-temuan audit tanpa dipengaruhi oleh bagian-bagian lain 

yang dapat menghilangkan sikap independennya. Oleh karena itu audit internal 

hendaknya berada dan bertanggung jawab kepada pejabat yang memiliki 

kedudukan dan pengaruh yang cukup tinggi, sehingga pejabat tersebut dapat 

memberikan wewenang yang dimilikinya kepada auditor untuk melaksanakan 

audit yang seluas-luasnya. 

Objektivitas adalah sikap mental yang mandiri, dan hal tersebut harus 

dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Agar objektivitas 

dapat tercapai, maka auditor harus bebas dari tanggung jawab operasional. Hal ini 

disebabkan karena ia tidak mungkin bersikap objektif dalam menilai pencapaian 

suatu fungsi yang merupakan tanggung jawab dan wewenangnya jika ia harus 

menyusun, menerapkan, dan mengoperasikan kegiatan perusahaan. 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka auditor internal 

bertanggung jawab tidak dalam kapasitas fungsi eksekutif maupun operasi. 

Bagian ini harus mempunyai wewenang untuk mengkaji dan menilai setiap bagian 

dalam perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, auditor internal dapat 

bertindak seobjektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, auditor internal harus 

diukur kompetensinya dan sebaiknya auditor internal tidak mempunyai wewenang 

langsung atas setiap bagian yang akan diaudit, sehingga dapat mempertahankan 

independensinya di dalam organisasi. 
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 Dari pernyataan standar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa audit 

internal haruslah memperoleh dukungan dari pihak manajemen perusahaan, 

sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak yang akan 

diaudit dan dari pihak yang akan diperiksa. Dengan demikian, mereka dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara bebas tanpa ada campur tangan dari pihak 

lain. 

 

2.2.4.2  Kompetensi Audit Internal 

 Menurut Standards for The Professional Practice of Internal Auditing yang 

dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (1997;16), kemahiran profesional yang harus 

diperoleh meliputi: 

1) Personalia (staffing), mensyaratkan bahwa bagian auditor internal 
haruslah memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang 
pendidikan para auditor internal yang akan ditugaskan. 

2) Pengetahuan dan kecakapan (knowledge’s, skills, and disciplines), 
mensyaratkan bahwa bagian audit internal haruslah memiliki atau 
mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 
dibutuhkan umtuk menjalankan tanggung jawab audit yang diberikan. 

3) Pengawasan (supervision), mensyaratkan bahwa audit internal haruslah 
memberikan kepastian bahwa pelaksanaan audit internal akan diawasi 
sebagaimana mestinya. 

4) Kesesuaian dengan standar profesi (compliance with standards of 
conduct), mensyaratkan bahwa audit internal haruslah mematuhi 
standar profesional dalam melakukan audit. 

5) Hubungan antar manusia dan komunikasi (human relations and 
communications), mensyaratkan bahwa auditor internal haruslah 
memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan 
berkomunikasi secara efektif. 

6) Pendidikan berkelanjutan (continuing education), mensyaratkan bahwa 
auditor internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui 
pendidikan berkelanjutan. 

7) Ketelitian profesional (due professional care), mensyaratkan bahwa 
dalam melakukan audit, para audit internal haruslah bertindak dengan 
ketelitian profesional yang sepatutnya. 

 

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;9) menyatakan 

bahwa: 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 
kecermatan profesional. 
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1. Keahlian 
Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan 
kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 
perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau 
memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

2. Kecermatan Profesional 
Auditor internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang 
layaknya dilakukan oleh seseorang auditor internal yang independen 
dan kompeten dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, 
kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan, 
kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses 
governance, biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam 
penugasan; penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan 
teknik-teknik analisisnya.” 

  

2.2.5    Pelaksanaan Kegiatan Audit 

2.2.5.1   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 diikuti, serta 

menggambarkan tahap-tahap yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan 

audit yang objektif. 

Definisi program audit menurut Moeller & Witt (1999;10) adalah 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 definisi tersebut, 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. 
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 Arens et al (2000;338) mendefinisikan program audit internal sebagai 

berikut: 

“The audit program always includes a list of the audit procedures, it 

usually also the simple size, items to select and the timming of the test.”  

 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam program audit selalu 

berisi daftar dari prosedur audit, biasanya juga menyatakan ukuran, sample, 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 checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap 

sehingga tidak ada yang terlewatkan. 

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

yang digunakan perusahaan. 

 
Keunggulan program audit antara lain: 

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. Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas. 
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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. 

 

2.2.5.2   Pelaksanaan Audit Internal 

Dalam melaksanakan auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja. Langkah kerja auditor dalam melaksanakan audit internal dikemukakan 

oleh Brink & Witt (1982,22) sebagai berikut: 

“Performance of audit work, audit work should include: 
1. Planning the audit 

Internal auditors should plan each audit 
2. Examining and evaluation information 

Internal auditors should collect, analyaze, interpret, and document 
information to support audit result 

3. Communicating result 
Internal auditor should report the result of their audit work 

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

  Pengertian dari empat langkah kerja dalam audit internal tersebut menurut 

Brink & Witt dialihbahasakan oleh Amin Widjaja Tunggal (1994;41) sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan Audit (Planning The Audit) 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan 

b. Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa 

c. Menentukan sumber-sumber pentuing dalam melaksanakan audit 

d. Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait 

e. Melakukan survei langsung 

f. Menilai program audit 

g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan 

h. Mendapatkan persetujuan untuk perencanaan pekerjaan audit 
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2. Menguji dan Mengevaluasi Informasi (Examining and Evaluation) 

a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan tujuan 

dikumpulkan 

b. Prosedur audit, termasuk teknik pengujian dan sampel harus dipilih 

c. Proses pengumpulan, analisa, dan interpretasi serta dokumentasi harus 

diawasi untuk memelihara objektivitas 

d. Kertas kerja dibuat oleh pemeriksa internal 

3. Melaporkan Hasil Audit (Communicating Result) 

a. Laporan tertulis setelah pekerjaan audit selesai 

b. Laporan objektif dan jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu 

c. Laporan menyatakan tujuan dan ruang lingkup dari hasil audit 

d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataaan 

keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi. 

4. Tindak Lanjut (Following Up) 

Pekerjaan audit internal tidak berakhir hanya sampai dikeluarkannya laporan, 

tetapi harus berlanjut dengan memonitor untuk menentukan apakah tindakan 

yang tepat telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam 

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

 
Hal ini juga terdapat pada Standars for The Professional Practice of 

Internal Auditing yang dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (1997;18) sebagai 

berikut: 

“Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan meliputi: 
1. Perencanaan pemeriksaan: pemeriksa internal haruslah merencanakan 

setiap pemeriksaan 
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi: pemeriksa internal harus 

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan 
kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan 

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

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: pemeriksa internal harus terus 
meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap 
temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak 
lanjut yang tepat”. 
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2.2.5.3  Laporan Hasil Audit Internal 

 Setelah melakukan audit, auditor internal harus membuat laporan. Laporan 

ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang harus disampaikan kepada 

manajemen, akan tetapi laporan ini bukan merupakan alat pertanggungjawaban 

dari seorang auditor internal. Laporan audit sangatlah penting artinya bagi 

manajemen, karena dalam laporan yang dihasilkan audit internal memuat 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengevaluasi 

efektivitas kegiatan operasi perusahaan.  

 Pernyataan Brink & Witt yang dikemukakan kembali oleh Amin Widjaja 

Tunggal (1994;44) mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

membuat laporan audit yang baik yaitu: 

1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah 
pemeriksaan selesai. Laporan internal baik secara tertulis maupun lisan 
dapat segera disampaikan. 

2. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan temuan-temuan 
pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang 
diusulkan dengan manajemen tingkat tertentu sebelum mengeluarkan 
laporan resmi tersebut. 

3. Laporan harus objektif, jelas, singkat, tetapi padat, membangun dan 
tepat waktu. 

4. Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup, dan hasil pemeriksaan dan 
bila mungkin, laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor. 

5. Laporan harus berisi; rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan yang 
masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atas prestasi yang dicapai 
dan tindakan perbaikan. 

 

Laporan yang disampaikan pada manajemen akan mencerminkan kualitas 

pekerjaan audit internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena ditujukan 

untuk menjaga keamanan harta perusahaan dan dalam rangka meningkatkan 

efisiensi.  

 Menurut Cashin (1988;8-36) cara penulisan penulisan laporan audit 

internal secara tertulis yang baik sebagai berikut: 

1. Brevity 
2. Constructive criticism 
3. Support for all statement 
4. Overall Tone 
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5. Diplomacy 
6. Topical Matters 
7. Presentation Sequence 
 

Ketujuh hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Ringkas (Brevity) 

Laporan yang dibuat harus jelas, singkat dan lengkap sehingga pimpinan 

mudah untuk mempelajarinya. 

2. Kritik membangun (Constructive Criticism) 

Laporan harus mengandung kritik yang membangun dan saran untuk 

memperbaikinya. 

3. Laporan harus didukung oleh bukti (Support for All Statement) 

Laporan harus didukung oleh bukti dokumen, biasanya berapa kertas kerja 

yang berhubungan dengan audit yang dilakukan. 

4. Komentar pendahuluan (Overall Tone) 

Karena laporan audit sebagian besar akan berhubungan dengan masalah-

masalah penyimpangan, auditor harus berhati-hati dalam menyajikan tekanan 

kata-kata dalam prospektif yang tepat. Hal ini biasanya dituangkan dalam 

pendahuluan pada permulaan laporan. 

5. Diplomatis (Diplomacy) 

Setelah komentar pendahuluan ditetapkan, penemuan khusus harus dilaporkan 

sebagai aturan umuumnya, laporan yang baik dimulai dengan suatu pujian 

kemudian melaporkan pengendaliannya. 

6. Masalah-masalah hangat (Topical Matters) 

Audit internal diharapkan waspada dan selalu sadar terhadap tujuan-tujuan 

yang segera akan dan baru ditetapkan. Jika pimpinan menetapkan suatu 

program baru, audit internal membuat bagian tersendiri. 

7. Rangkaian Penyajian (Presentation Sequence) 

Laporan audit internal akan menyangkut banyak persoalan operasi yang 

berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Masalah ini merupakan 

masalah yang paling penting dan harus diperhatikan dalam penyusunan 

laporan audit internal. 
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Dalam audit internal, masalah yang paling penting harus disajikan terlebih 

dahulu. Penempatan yang demikian dapat menghindari laporan yang sulit 

dimengerti. 

 

2.2.5.4  Kegiatan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal 

 Selanjutnya tahap yang cukup penting adalah tindak lanjut. Pada tahap ini 

dilakukan tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai 

rekomendasi yang dikemukakan auditor internal di dalam laporan hasil audit 

dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantum di dalamnya. 

 Menurut Hiro Tugiman (1997;75) mengenai tindak lanjut hasil laporan 

audit internal adalah: 

  “Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu proses   
untuk menentukan kecukupan, keefektivan dan ketepatan waktu dari 
berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 
temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Suatu temuan dapat mencakup 
temuan lain yang relevan yang didapat oleh pemeriksa dan lainnya.” 

 

Dan tindak lanjut itu harus terus-menerus ditinjau oleh auditor internal, seperti 

yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1997;75) 

“Pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak 

lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.” 

 
 Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai 

prosedur tindak lanjut yang tepat, menurut Hiro Tugiman (1997;75) adalah 

sebagai berikut: 

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. 
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Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pentingnya temuan yang dilaporkan 

Auditor harus dapat menilai apakah masalah yang ditemukan merupakan hal 

yang penting bagi manajemen dan dapat mengganggu jalannya operasional 

perusahaan atau tidak. Apabila masalah yang ditemukan itu penting maka 

auditor internal harus menyampaikannya kepada pihak manajemen. 

2. Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang 

dilaporkan 

Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh manajemen untuk memperbaiki 

masalah yang ditemukan oleh auditor internal dan apakah biaya untuk 

memperbaiki lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung manajemen 

apabila mengabaikan masalah tersebut. 

3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal 

Auditor internal harus bisa menilai risiko apa yang akan terjadi apabila 

tindakan korektif yang dilakukan oleh manajemen mengalami kegagalan. 

4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif 

Auditor internal juga harus dapat menilai tingkat kesulitan yang akan dihadapi 

oleh manajemen di dalam melakukan tindakan korektif. 

5. Jangka waktu yang dibutuhkan 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh manjemen dalam melakukan 

tindakan korektif untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul. 

 

Pengertian Efektivitas 

 Definisi efektivitas menurut Anthony dan Govindarajan (2001;111) adalah 

sebagai berikut: 

“Effectiveness is determined by the relationship between input and 

output.” 

 
 Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa efektivitas ditentukan oleh 

hubungan antara input dan output. 
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 Perbedaan antara efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan oleh Arens 

(2000;738) adalah: 

“Effectiveness refers to accomplishment to objectives, where as efficiency 

refers to resources used to achieve these objective.” 

 
 Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa efektivitas menunjukkan pada pencapaian tujuan sedangkan 

efisiensi, sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

 Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan 

kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya 

yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit 

dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap 

nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolak 

ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut 

yang berhubungkan dengan operasi perusahaan. 

 

Pengelolaan Peralatan 

 Pengelolaan mempunyai arti suatu proses yang memberikan pengawasan 

kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian 

tujuan. Disini dapat dilihat bahwa pengelolaan merupakan suatu cara untuk 

menciptakan keadaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Anthony dan Govindarajan (2001;113), pengelolaan peralatan sebagai aktiva tetap 

adalah bagaimana memberikan pengawasan kepada pelaksanaan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh pihak manajemen, yang pada akhirnya peralatan tersebut 

mampu memberikan hasil yang optimal kepada usaha pencapaian tujuan 

organisasi yang bersangkutan. 

 

2.4.1 Pengertian Aktiva Tetap 

 Pengertian aktiva tetap menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(2004;16.2) adalah sebagai berikut: 
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“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 
pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 
perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 
perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.” 
 

 Menurut Kieso dan Weygandt (1998;211), pengertian aktiva tetap yaitu: 

“Property, plant, and equipment are properties of a durable nature used 

in the regular operations of the business.” 

 
 Jadi aktiva tetap adalah harta hak milik perusahaan yang tidak 

dimaksudkan untuk diperjual belikan melainkan untuk digunakan dalam kegiatan 

operasional normal perusahaan selama lebih dari periode akuntansi (umumnya 

satu tahun). Aktiva tetap mempunyai umur yang terbatas dan akan berakhir baik 

secara teknis maupun ekonomis. 

 Pemanfaatan aktiva tetap merupakan jasa yang dinikmati oleh perusahaan 

dalam kegiatan operasionalnya. Pada saat tidak memberikan jasa lagi, pada saat 

itulah penggunaan aktiva tetap berakhir dan harus segera diganti agar kegiatan 

operasional perusahaan tidak terhambat. 

 

2.4.2 Pengakuan Aktiva Tetap 

 Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2004;16.3), pengakuan 

aktiva tetap dijelaskan sebagai berikut: 

“Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan 
dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila: 
1. Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomisan dimasa 

yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir 
kedalam perusahaan, dan 

2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.” 
 

Jadi benda benda berwujud yang dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap 

adalah yang memiliki nilai/manfaat ekonomis yang bila dinikmati secara terus 

menerus untuk beberapa periode selama masa manfaat atau umur ekonomis aktiva 

yang bersangkutan. Aktiva tersebut juga harus memiliki nilai/biaya perolehan 

yang cukup material. 
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2.4.3 Klasifikasi Aktiva Tetap 

 Secara umum aktiva tetap dapat dibagi atas tiga kelompok besar yaitu: 

1. Aktiva berwujud yang dapat dibagi menjadi dua: 

a. Aktiva yang disusutkan, seperti gedung, mesin-mesin dan peralatan kantor 

b. Aktiva yang tidak disusutkan, seperti tanah 

2. Aktiva yang tidak berwujud, seperti paten, hak cipta, merek dagang, good will, 

dan lain-lain. 

3. Sumber daya alam, yaitu aktiva tetap yang dideplesi, misalnya tanah-tanah 

pertambangan. 

 

Aktivitas Pengelolaan Pengadaan Peralatan 

Perencanaan Pengadaan Peralatan 

 Perencanaan merupakan kegiatan menentukan terlebih dahulu segala 

sesuatu yang ingin dikerjakan atau ingin dicapai. Perencanaan pengadaan 

peralatan berhubungan dengan proses merencanakan pengalokasian dana secara 

tepat dalam investasi peralatan, mulai dari saat dibuatnya, komitmen untuk 

membeli peralatan sampai pada saat penghentiannya ada tindakan-tindakan 

pengelolaan yang harus dilaksanakan, yaitu peralatan harus dipertanggung-

jawabkan, dipergunakan secara wajar, diasuransikan secukupnya dan ditangani 

dengan cara-cara lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. 

 Tujuan dilakukannya perencanaan pengadaan peralatan adalah: 

1. Untuk menetapkan tingkat pengembalian yang mungkin diperoleh atas 

investasi peralatan yang direncanakan. 

2. Menyeleksi proyek-proyek yang memberikan pengembalian yang relatif lebih 

besar dari investasi yang ditanamkan 

3. Menetapkan bahwa seluruh pengeluaran untuk barang modal yang 

direncanakan berada dalam batas kemampuan keuangan organisasi. 

4. Menetapkan bahwa program jangka pendek peralatan adalah sesuai dengan 

perencanaan jangka panjang organisasi. 

5. Merencanakan waktu yang tepat untuk melakukan pengeluaran modal. 
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Pengadaan Peralatan 

 Pengadaan peralatan merupakan kegiatan untuk mendapatkan atau 

memperoleh peralatan baru. Pengadaan peralatan ini umumnya dicatat 

berdasarkan harga perolehannya, yaitu semua pengeluaran atau pengorbanan yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan atau memperoleh peralatan yang bersangkutan 

sampai dengan peralatan tersebut siap untuk digunakan dalam kegiatan 

operasional organisasi. 

 Pengadaan peralatan ini dikemukakan oleh Smith dan Skousen 

(1990;434): 

“...assets are recorded initially at cost the original bargained or cash 
sales price. The cost of property includes not only the original purchase 
price or equivalent value, but also any other expenditure required in 
obtaining and preparing it for its intended use.” 
 

Pengadaan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

dikemukakan oleh Smith dan Skousen (1990;332), yang diterjemahkan oleh Tim 

Penerjemah Penerbit Erlangga sebagai berikut: 

1. Pembelian tunai (purchases for cash) 
2. Pembelian angsuran (purchase on long term contract) 
3. Perolehan melalui cara pertukaran (exchange/trade in) 
4. Perolehan dengan penerbitan surat berharga (issuance of securities) 
5. Perolehan dengan membuat sendiri (self construction) 
6. Perolehan melalui sumbangan/hadiah/hibah/donasi (donation) 
 

Ad. 1.  Pembelian Tunai 

 Peralatan yang diperoleh dengan pembelian tunai dicatat sebesar harga 

perolehannya yaitu sebesar uang yang dibayarkan, termasuk seluruh pengeluaran 

insidental yang berhubungan dengan pembelian atau persiapan untuk 

penggunaannya. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan hingga 

siap untuk digunakan seperti biaya komisi perantara, biaya angkut, biaya 

pemasangan, dan lain sebagainya harus dihitung sebagai bagian dari total harga 

perolehan dari peralatan yang bersangkutan. Pencatatannya adalah sebagai 

berikut: 
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 Dr. Peralatan xx 

 Cr.  Kas    xx 

 

Ad. 2.  Pembelian Angsuran 

 Pembelian secara angsuran dicatat sebesar nilai tunainya, dimana unsur 

bunga angsuran tidak ikut dikapitalisasi melainkan diakui sebagai beban tahun 

berjalan. Pencatatan atau jurnal yang dilakukan pada saat perolehan dengan 

pembayaran uang muka adalah sebagai berikut: 

 Dr. Peralatan xx 

 Cr. Utang      xx   

      Kas         xx 

Pencatatan atas jurnal pada saat pembayaran ansuran yaitu: 

 Dr. Utang      xx 

    Biaya Bunga   xx 

 Cr.         Kas         xx 

 

Ad. 3.  Perolehan melalui Cara Pertukaran (Trade in) 

 Perolehan dengan pertukaran menurut Zaki Baridwan (1992;279) dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Pertukaran aktiva tidak sejenis (dissimilar assets) 

Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama, misalnya 

pertukaran tanah dengan mesin atau dengan gedung, dan lain sebagainya.  

Pencatatannya adalah sebagai berikut: 

Dr.  Harta baru xx 

       Akumulasi penyusutan harta lama xx 

Cr.  Harta lama  xx 

  Kas  xx 

  Laba  xx 
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 Dr.  Harta baru xx 

       Akumulasi penyusutan harta lama xx 

       Rugi  xx 

 Cr.  Harta lama   xx 

   Kas  xx 

2. Pertukaran aktiva yang sejenis (similar assets) 

Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama, misalnya 

pertukaran peralatan lama dengan peralatan baru, mesin lama dengan mesin 

baru, dan lain sebagainya. Pencatatannya adalah sebagai berikut : 

 Dr.  Harta baru xx 

       Akumulasi penyusutan harta lama xx 

       Rugi xx 

 Cr.  Harta lama  xx 

   Kas  xx 

 

Ad. 4.  Perolehan dengan Penerbitan Surat Berharga 

 Menurut Zaki Baridwan (1992 ;277), penentuan harga perolehan aktiva 

tetap melalui pertukaran dengan saham atau obligasi milik perusahaan adalah : 

“1.  Harga perolehan diukur dengan jumlah uang atau kas yang dapat 
direalisasikan apabila surat berharga tersebut dijual secara tunai. 

2. Jika harga pasar surat berharga tidak dapat ditentukan, maka harga 
perolehan akan ditentukan sebesar harga pasar aktiva tetap yang 
diperoleh. 

3. Jika biaya pasar surat berharga maupun aktiva tetap tidak dapat 
diketahui, maka perolehan aktiva tetap akan dicatat sebagai jumlah 
yang ditentukan oleh pihak yang independen (penaksir) atau 
keputusan pimpinan perusahaan”. 

 

Apabila saham atau obligasi dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai par 

saham atau obligasinya, maka saham atau obligasi tersebut akan dikreditkan 

sejumlah nilai par, sedangkan selisihnya dicatat sebagai agio atau disagio. 
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Pencatatannya adalah sebagai berikut: 

Dr.  Peralatan xx 

Cr.  Saham atau obligasi  xx 

  Agio  xx 

 

Ad. 5.  Perolehan dengan Membuat Sendiri 

 Organisasi dapat membuat sendiri peralatan yang dibutuhkan. Tujuannya 

adalah untuk memanfaatkan fasilitas yang menganggur, menghemat biaya 

konstruksi atau untuk memperoleh kualitas peralatan yang lebih baik. 

 Biaya-biaya yang timbul selama masa pembuatannya dibebankan sebagai 

harga perolehan peralatan tersebut. Jadi harga perolehan peralatan yang dibangun 

atau dibuat sendiri meliputi seluruh biaya yang terjadi selama pembuatan 

peralatan tersebut hingga siap untuk digunakan. 

 

Ad. 6.  Perolehan melalui Sumbangan/Hadiah/Hibah/Donasi 

 Peralatan dapat diperoleh juga dari sumbangan atau hadiah dari pihak lain. 

Sumbangan atau hadiah ini akan menaikkan kekayaan pemilik organisasi. 

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (1999;16.4) 

“Aktiva tetap yang diperoleh melalui sumbangan atau hadiah dicatat 

sebesar taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun 

modal donasi.” 

 
Pencatatannya adalah sebagai berikut: 

Dr.  Peralatan xx 

Cr.   Modal Donasi  xx 

 

Penggunaan Peralatan 

 Peralatan yang dimiliki oleh organisasi harus dapat dipergunakan secara 

optimal jangan sampai terjadi adanya peralatan yang menganggur atau tidak 

dipergunakan dalam jangka panjang. Penggunaan peralatan terbagi menjadi                

tiga yaitu: 



29 

1. Expenditure atau pengeluaran, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

peralatan tersebut. 

2. Depreciation atau penyusutan, yaitu alokasi harga perolehan dari peralatan 

tersebut sebagai akibat penggunaannya dalam kegiatan produksi. 

3. Kapitalisasi 

 

Ad. 1.  Pengeluaran 

 Setelah suatu peralatan diperoleh dan mulai dioperasikan, akan timbul 

biaya-biaya selama masa ekonomis peralatan tersebut. Pengeluaran biaya ini 

dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi peralatan, menambah atau 

memperpanjang masa manfaaatnya, memperbaiki kerusakan-kerusakannya, serta 

untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi penggunaan peralatan tersebut. 

 Menurut Munandar (1983;189), pengeluaran dikelompokkan menjadi: 

1. Pemeliharaan (maintenance) 

Yaitu pengeluaran untuk mempertahankan aktiva agar berada dalam kondisi 

yang baik. Pengeluaran ini dicatat sebagai biaya karena tidak menambah usia 

aktiva yang bersangkutan. 

2. Reparasi (repaire) 

Yaitu pengeluaran untuk mengembalikan kondisi aktiva karena kerusakan, 

termasuk mengganti bagian yang rusak. Pengeluaran ini dicatat sebagai biaya 

jika hanya memberikan manfaat di tahun berjalan dan tidak menambah usia 

aktiva dan akan didebitkan pada akun akumulai penyusutan bila menambah 

usia aktiva yang bersangkutan, dengan tarif penyusutan yang ditetapkan 

kembali. 

3. Perbaikan atau penyempurnaan (improvement) 

Perbaikan yaitu penggantian suatu aktiva lama dengan yang baru untuk 

memperoleh kegunaan yang lebih besar. Perbaikan kecil dicatat sebagai 

reparasi biasa, sementara perbaikan besar akan menghapus nilai buku aktiva 

lama dan menetapkan nilai aktiva yang disempurnakan. Penyempurnaan 

adalah perubahan atas aktiva yang dirancang untuk meningkatkan atau 

menyempurnakan jasa yang dihasilkan. 
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4. Penambahan (addition)  

Yaitu memperluas atau menambah fasilitas suatu aktiva. Biaya yang timbul 

akan menambah harga perolehan aktiva dan disusutkan selama umur 

ekonomisnya. 

5. Perancangan kembali (rearrangement) 

Yaitu pemindahan mesin dan peralatan serta pemasangan kembali untuk 

mencapai keekonomisannya atau efisiensi yang lebih tinggi.  

 
 Pengeluaran ini harus dibebankan pada periode yang memperoleh manfaat 

dengan cara dialokasikan secara sistematis pada pendapatan. 

 

Ad. 2.  Penyusutan 

 Definisi penyusutan menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(2004 ;17.5) adalah sebagai berikut: 

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan 
sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode 
akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak 
langsung.” 
 

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang: 

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi 

2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas 

3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau 

memasok barang dan jasa, untuk disewakan dan untuk tujuan administrasi. 

 
Masa manfaat adalah: 

1. Periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh suatu perusahaan; atau 

2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh 

perusahaan. 

 
Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau 

jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi 

sisanya. Pembebanan penyusutan merupakan suatu pengakuan terhadap 
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penurunan nilai ekonomis suatu aktiva tetap. Perbedaan pengakuan penyusutan 

sebagai beban (expense) dengan beban pada umumnya adalah bahwa penyusutan 

merupakan beban yang tidak melibatkan pengeluaran kas. 

 Pengorbanan sumber ekonomi atau kas terjadi pada saat perolehan aktiva 

dan jumlah yang dialokasikan sebagai beban penyusutan (depreciation expense) 

selama umur ekonominya. 

 Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode, menurut Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan (2004;17.3), metode-metode penyusutan adalah 

sebagai berikut: 

“Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat 

dikelompokkan menurut kriteria berikut: 

 
Berdasarkan waktu: 

1. Metode garis lurus (straigh line method) 

2. Metode pembebanan yang menurun: 

a. Metode jumlah angka tahun (sum of the year digit method) 

b. Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (declining/double declining 

balance method) 

 
Berdasarkan penggunaan 

1. Metode jam jasa (service hours method) 

2. Metode jumlah unit produksi (productive output method) 

 
Berdasarkan kriteria lainnya: 

1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method) 

2. Metode anuitas (anuitas method) 

3. Sistem persediaan (inventory system) 

 

Ad. 3.  Kapitalisasi 

 Definisi kapitalisasi menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(2004;17.5) adalah sebagai berikut: 
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“Alokasi biaya yang tepat harus dilakukan diantara berbagai pos aktiva 
dan beban (misalnya dalam penetapan unsur harga perolehan properti, 
peralatan atau biaya pemeliharaan) karena akan mempengaruhi 
perhitungan laba untuk serangkaian periode akuntansi.” 
 

 Pengeluaran dibebankan dalam dua kategori yaitu pengeluaran biaya dan 

pengeluaran modal. Pengeluaran modal inilah yang disebut juga dengan 

kapitalisasi yang biasanya berupa pengeluaran dalam jumlah yang cukup besar 

dan menambah masa manfaat aktiva yang bersangkutan. Kebijakan kapitalisasi 

perlu ditetapkan sehingga jelas perbedaan setiap pengeluaran, apakah sebagai 

pengeluaran biaya atau pengeluaran modal. 

 

2.4.4.4 Penghentian Peralatan 

 Peralatan sebagai salah satu jenis aktiva tetap dapat dihentikan 

pemakaiannya dengan cara ditukar, dijual, atau dibuang. Saat dihentikan 

pemakaiannya, seluruh rekening yang berhubungan dengan peralatan tersebut 

harus dihapuskan. 

 Penghentian aktiva tetap menurut Smith dan Skousen (1990;514) adalah 

sebagai berikut: 

“Assets may be retired by sale, exchange, or abandonment, generally 
when an asset is disposed of, any unrecorded depreciation or amortization 
for the period is recorded to the data of disposition. If the disposition price 
exceeds the bok value, a gain is recognize. If it less than the book value, a 
loss is recorded. The gain or loss is reported on the income statement as 
‘other revenues and gain’ or ‘other expense and losses’ in the year of 
asset disposition.” 
 

 Bila peralatan dihentikan dengan dijual, selisih antara harga jual dengan 

nilai buku diakui sebagai laba atau rugi. Bila peralatan terebut ditukar dengan 

peralatan baru, nilai wajar atau nilai pasar peralatan lama akan diakui sebagai 

harga perolehan peralatan baru. Dan bila peralatan dihentikan karena sudah tidak 

bermanfaat lagi atau rusak dan tidak dapat dijual, nilai buku yang ada akan 

diperhitungkan sebagai kerugian. 
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Kriteria Pengelolaan Peralatan yang Efektif 

 Kriteria pengelolaan peralatan yang efektif adalah: 

1. Adanya perencanaaan atas pengadaan atau perolehan peralatan yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi yang berhubungan 

dengan pembelian, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, dan pemeliharaan 

peralatan. 

3. Adanya formulir-formulir, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang 

memadai menyangkut kegiatan pengelolaan peralatan. 

4. Adanya konsistensi dalam metode penilaian, penyusutan, dan penghentian 

peralatan. 

5. Adanya prosedur otorisasi yang memadai dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan peralatan. 

6. Adanya prosedur penggunaan dan pemeliharaan peralatan secara efektif dan 

optimal agar meminimalkan biaya pengelolaan. 

7. Adanya audit internal yang melakukan audit terhadap pengelolaan peralatan. 

8. Adanya pegawai yang independen, objektif, dan kompeten dalam 

melaksanakan fungsi audit internal. 

 

Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan 

Peralatan Medis 

 Setiap aktivitas yang dijalankan dalam suatu organisasi perlu diawasi dan 

dikendalikan pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa arah 

pelaksanaannya tidak menyimpang dari kebijakan, prosedur, dan aturan yang telah 

ditetapkan oleh manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara 

efektif. 

 Aktivitas pengelolaan peralatan merupakan salah satu aktivitas yang 

penting dalam suatu organisasi. Untuk mencapai efektivitas pengelolaan peralatan 

dibutuhkan salah satu kriteria yaitu terdapatnya fungsi audit internal atas 

pengelolaan peralatan yang memadai secara terus menerus. 
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 Fungsi audit internal adalah memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-

aktivitas organisasi dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur organisasi serta membantu organisasi dalam meningkatkan keefektifan 

pengendalian dan proses pengelolaan organisasi, dalam hal ini pengelolaan 

peralatan. Audit internal juga memberikan informasi kepada manajemen 

mengenai masalah yang terjadi dalam organisasi dan sekaligus memberikan saran, 

konsultasi, dan rekomendasi kepada manajemen sehubungan dengan masalah 

tersebut maupun untuk tujuan perbaikan kinerja dan peningkatan efektivitas 

operasi organisasi. 

 

 


