
BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Auditor Internal 

2.1.1 Pengertian Audit 

Arens et al ( 2006 ; 4 ) mengemukakan pengertian Audit (auditing) 

sebagai berikut : 

“ Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on degree of correspondence between 

the information and established criteria, auditing should be done by a 

competent and independent person “. 

 

Kegiatan Audit Internal menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan 

sistem pengendalian intern yang ada dalam organisasi. Tanpa fungsi audit 

internal, dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi 

internal yang bebas mengenai kinerja organisasi, mengingat pengertian audit 

internal adalah :  

“ Internal auditing is an independent appraisal function established within 

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

organization” ( IIA US 1995 p 88; IIA UK 1998 p ii; Sawyer, 2003, p. 8; 

Moeller, 2005 p 3). 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa auditing merupakan suatu 

proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti–bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang 

telah ditetapkan. Auditing ini harus dilakukan oleh orang yang independen dan 

kompeten. 

 

 

 



2.1.2 Kriteria Audit 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004) kriteria Audit Internal 

adalah sebagai berikut : 

1. Independensi 

a. Status Organisasi : Status organisasi dari unit audit internal (bagian 

pemeriksaan internal) haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi 

dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan 

kepadanya. 

b. Objektivitas : Para Auditor Internal haruslah melaksanakan tugasnya 

secara objektif. 

2. Kemampuan Profesional 

a. Personalia : Unit Auditor Internal haruslah memberikan jaminan keahlian 

teknis dan latar belakang pendidikan kepada para pemeriksa yang akan 

ditugaskan. 

b. Pengetahuan dan Kecakapan : Unit Auditor Internal haruslah memiliki 

atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu 

yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang 

diberikan. 

c. Pengawasan : Unit Auditor Internal haruslah memberikan kepastian 

bahwa pelaksanaan Audit Internal akan diawasi sebagaimana mestinya. 

d. Kesesuaian dengan standar profesi : Auditor Internal harus mematuhi 

standar professional dalam melakukan pemeriksaan. 

e. Hubungan antar manusia dan komunikasi : Para Auditor Internal haruslah 

memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi 

secara efektif. 

f. Ketelitian Profesional : Dalam melakukan pemeriksaan, para Auditor 

Internal haruslah bertindak dengan ketelitian profesional yang sepatutnya. 

 

 

 



3. Lingkup Pekerjaan 

a. Keandalan Informasi : Auditor Internal haruslah memeriksa keandalan 

(reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan 

dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, 

mengklasifikasi dan melaporkan suatu informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan 

perundang-undangan : Auditor Internal haruslah memeriksa sistem yang 

telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai 

dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang 

memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-

operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah 

memenuhi hal-hal tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta : Auditor Internal harus memeriksa alat atau 

cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 

d. Penggunaan Sumber daya secara ekonomis dan efisien : Para Auditor 

Internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber 

daya yang ada. 

e. Pencapaian Tujuan : Auditor Internal haruslah menilai pekerjaan, operasi 

atau program untuk menentukan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah suatu pekerjaan, 

operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan 

rencana. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan  

a. Perencanaan Pemeriksaan : Auditor Internal haruslah merencanakan setiap 

pemeriksaan. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi : Auditor Internal harus 

mengumpulkan, menganalisis, mengintrepetasikan dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan : Auditor Internal harus melaporkan hasil-

hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. 



d. Tindak Lanjut hasil pemeriksaan : Auditor Internal harus terus meninjau 

dan melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-

temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang 

tepat. 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 

a. Tujuan, Kewenangan dan tanggung jawab : Pimpinan Auditor Internal 

harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi 

pimpinan Auditor Internal. 

b. Perencanaan : Pimpinan Auditor Internal menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian Auditor Internal. 

c. Kebijaksanaan Auditor Internal : Pimpinan Auditor Internal harus 

menetapkan rencana bagi pelaksana tanggung jawab bagian Audit Internal. 

d. Manajemen Personel : Pimpinan Auditor Internal harus menetapkan 

program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia 

pada bagian Audit Internal. 

e. Auditor Eksternal : Pimpinan Auditor Internal harus mengkoordinasikan 

usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan Auditor Internal dengan Auditor 

Eksternal. 

f. Pengendalian Mutu : Pimpinan Auditor Internal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan Audit Internal. 

 

2.1.3 Program Audit 

 Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau 

program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai 

alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara 

keseluruhan. 

 

 



 Program Audit  menurut Mulyadi ( 2002 ; 104 ) adalah sebagai berikut : 

“ Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit 
unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk 
menentukan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat 
tertentu dalam audit “. 

   

 Program Audit berisikan seperangkat prosedur analitis atau langkah-

langkah pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit. Langkah-langkah ini 

bertujuan untuk : 

1. Pengumpulan bukti 

2. Penilaian kecukupan dan efektivitas kontrol 

3. Penilaian Efisiensi, ekonomis, dan efektivitas dari kegiatan yang direview. 

Program audit disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada survei 

pendahuluan. Oleh karena itu, isi program audit akan disesuaikan dengan sasaran, 

tujuan dan cakupan audit untuk masing-masing auditable unit. Berdasarkan 

langkah-langkah audit yang disusun dalam program audit, Auditor diharapkan 

mampu mengungkapkan kelemahan sekaligus membantu auditee meningkatkan 

kecukupan dan efektivitas kontrol atas resiko yang berdampak signifikan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasi auditable unit yang bersangkutan. 

Program audit didesain dengan maksud untuk membantu auditor dalam 

menentukan : 

1. Apa yang telah dilaksanakan. 

2. Kapan dilaksanakan. 

3. Bagaimana dilaksanakan. 

4. Siapa yang melaksanakan. 

5. Berapa lama akan dilaksanakan. 

Dalam program audit, Auditor menyebutkan prosedur audit yang harus 

diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan 

keuangan, tanggal dan paraf pelaksana program audit tersebut, serta penunjukkan 

indeks kertas kerja yang dihasilkan. 



 Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang 

bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan 

audit. Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang 

diperlukan untuk melaksanakan audit serta komposisinya, jumlah Asisten dan 

Auditor Junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta 

untuk memungkinkan Auditor yang berperan sebagai Supervisor dapat mengikuti 

kemajuan audit yang sedang berlangsung. 

Pengertian lain menjelaskan bahwa program audit haruslah mencakup : 

1. “Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, 
penafsirandan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan. 

2.  Menetapkan tujuan pemeriksaan. 

3.  Menetapkan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan pemeriksaan. 

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang akan 
diteliti. 

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan. 

6. Merupakan persiapan awal bagi awal pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan 
perubahan bila dipandang perlu selama pemeriksaan”. 

 

 Sedangkan menurut Sawyer (2006 ; 129) adalah sebagai berikut : 

” Program Audit adalah tindakan atau langkah-langkah yang terperinci 
yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan disamping sebagai petunjuk 
mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam program audit 
sebagai alat pengendalian. Dengan program audit tersebut pemeriksaan 
akan dapat disesuaikan pemeriksaanya dengan anggaran dan jadwal yang 
telah ditetapkan ”. 

 

 Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa suatu program audit sangat 

berguna dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan sebab : 

1. Program Audit dapat menunjukkan rasa tanggung jawab auditor dari setiap 

prosedur audit. 

2. Program Audit dapat menunjukkan cara kerja dari staf auditor itu sendiri. 



3. Program Audit diharapkan dapat membantu didalam pencapaian pemeriksaan 

yang efisien dan efektif. 

4. Program Audit dapat menjamin dilaksanakannya norma audit dan penerapan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 

    

2.1.4 Pengertian Auditor Internal 

 Istilah Auditor Internal terdiri dari dua kata yaitu Auditing (audit) dan 

Internal (intern). Bila diartikan secara sederhana adalah suatu audit yang 

dilakukan oleh pihak intern dalam arti oleh perusahaan dengan menggunakan 

pegawai perusahaan itu sendiri. Ini harus dibedakan dengan audit eksternal yaitu 

audit yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan atau pihak yang independen, 

dalam hal ini akuntan publik. 

 Tim yang melaksanakan fungsi audit di dalam perusahaan disebut  Auditor 

Internal. Auditor Internal sebagai pegawai yang melakukan audit mempunyai 

status sebagai pegawai perusahaan. Keberhasilan tugas Auditor Internal 

ditentukan dari kecakapannya dalam memanfaatkan setiap informasi yang ada 

yang berhubungan dengan kegiatannya. Guna menjamin hasil kerja dari bagian 

perlu diperhatikan kualifikasi yang baik dari pegawai bagian Auditor Internal 

tersebut. 

S. Hadibroto (1987) antara lain menyatakan : 

“ Auditor (pemeriksa) diharapkan menguasai berbagai bidang ilmu, yaitu : 
Ilmu Ekonomi Manajemen, Hukum, Moneter dan sebagainya. Maka dari 
itu seyogianya bagian audit bertindak sebagai sebuah tim yang bersifat 
multi disipliner “. 

 

Sedangkan menurut Standar Profesi Audit Internal (2004) menyatakan : 

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



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdiri atas unsur : 

1.  Lingkungan pengendalian 

2.  Penilaian risiko 

3.  Kegiatan pengendalian 

4.  Informasi dan komunikasi 

5.  Pemantauan pengendalian intern. 

Pengertian lain juga mengemukakan bahwa Auditor Internal ialah orang 

atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Oleh sebab itu  Auditor 

Internal senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap 

kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat 

mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Dengan demikian 

Auditor Internal muncul sebagai suatu kegiatan khusus dari bidang akuntansi yang 

luas yang memanfaatkan metode dan teknik dasar dari penilaian. 

Supaya pengertian auditor dapat menjadi lebih jelas maka sebelum 

membicarakan lebih lanjut tentang pengertian Auditor Internal terlebih dahulu 

penulis menguraikan pengertian Internal Control ( pengendalian intern ), sebab 

pembahasan selanjutnya berkaitan erat dengan pengendalian intern. Pengendalian 

intern mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu organisasi perusahaan. 

Pengendalian Internal merupakan alat yang baik untuk membantu manajemen 

dalam menilai operasi perusahaan guna dapat mencapai tujuan usaha. American 

Institute of Certified Public Accountants (2004) memberikan pengertian Internal 

Control sebagai berikut  : 

“Internal control comprises the plan of organization and all of the 
coordinated methods and measures adopted within a business to safeguad 
its cassets, check the accuracy and realibility of its accounting 
data,promate operational efficieny, and encourage adhrence to prescribed 
managerial policies”. 
 

Atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia akan tampak sebagai 

berikut: 

“ Pengendalian Intern meliputi susunan organisasi dan semua metode serta 

ketentuan yang terkoordinir dan dianut daiam perusahaan untuk 



melindungi harta benda miliknya, memeriksan kecermatan dan seberapa 

jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan 

mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah digariskan”. 

 

Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (1994) 

merumuskan Pengendalian intern sebagai berikut : 

” Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan 

komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya, 

dimaksudkan untuk menyajikan kepastian yang semestinya berkenaan 

dengan tujuan-tujuan berikut : 

a. Efektivitas dan efiensi operasi 
b. Keandalan atau dapat dipercayanya laporan keuangan 
c. Ketaatan pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan” 

(COSO 1994 : 3,Arens et al 2006 : 270 )” 

 

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen kebijakan dan prosedur. 

Kelima pengendalian intern tersebut adalah : 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

2. Management Risk Assesment (Penilaian Risiko Manajemen) 

3. Accounting Information and Communication System (Sistem Komunikasi dan 

Informasi Akuntansi) 

4. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

5. Monitoring 

Lingkungan pengendalian diharapkan memberikan atmosfir yang kondusif 

di mana karyawan bekerja. Kondisi ini diharapkan menyadarkan para karyawan 

untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kompetensi, 

komitmen, etika, tone at the top, dan keteladanan merupakan pondasi dari 

pengendalian intern yang lainnya.Oleh karena itu lingkungan pengendalian yang 

baik mencerminkan :  

1. Integritas dan nilai etika  

2. Komitmen terhadap kompetensi 

3. Aktivitas para manajer  



4. Filosofi dan gaya kepemimpinan  

5. Pembagian wewenang dan tanggung jawab  

6. Struktur organisasi 

7. Kebijakan dan praktik manajemen dan personalia. 

Sesuai dengan uraian diatas, maka dalam arti sistem pengendalian intern 

mecakup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat 

akuntansi dan administratif. 

a. Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dari 

prosedur, yang terutama menyangkut dan berhubugan langsung dengan 

pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan 

(pembukuan). Pada umumnya pengawasan  akuntansi  meliputi  sistem  

pemberian wewenang  (otorisasi)  dan sistem persetujuan pemisahan antara 

tugas operasional, tugas penyimpanan harta kekayaan dan tugas pembukuan, 

pengawasan fisik dan Audit Internal . 

b. Pengawasan   administratif,  meliputi   rencana   organisasi  dan   semua   cara   

dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi  usaha dan ketaatan 

terhadap kebijaksanaan   pimpinan   perusahaan   yang   pada   umumnya   

tidak langsung berhubungan dengan pembukuan (akuntansi). Dalam 

pengawasan admsnistratif termasuk analisa statistik, time and motion study, 

laporan kegiatan, program latihan pegawai dan pengendalian mutu. 

Sistem Internal Control yang baik tidak dapat menjamin tidak adanya 

penyimpangan kecurangan dan pemborosan dalam suatu perusahaan, apabila 

orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak selalu bertindak sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Usaha untuk melaksanakan sistem 

internal control yang baik adalah dilaksanakannya pemeriksaan yang teratur oleh 

pimpinan perusahaan dengan membuat suatu departemen atau bagian yang disebut 

Departemen Audit Internal. 

Dengan adanya Departemen Audit Internal, diharapkan akan dapat 

membantu anggota manajemen dalam berbagai hal, seperti menelaah prosedur 

operasi dari berbagai unit dan melaporkan hal-hal yang menyangkut tingkat 

kepatuhan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan, efisiensi, unit usaha atau 



efektifitas sistem pengawasan intern. Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya 

spesialisasi bidang audit internal, yang menuntut tidak hanya keahlian dalam 

bidang akuntansi tetapi juga keahlian bidang lainnya. 

Namun beberapa ciri-ciri sistem pengendalian intern yang memadai adalah adanya 

empat unsur seperti berikut ini: 

1. Suatu bagan organisasi yang memungkinkan pemisahan fungsi secara tepat. 

2. Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar 

tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, hasil 

dan biaya. 

3. Praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

bagian organisasi. 

4. Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawab. 

Keempat unsur ini yang masing-masing sama pentingnya merupakan dasar 

pengawasan intern yang baik, kelemahan yang menyolok dalam salah satu 

diantaranya dapat menghambat tujuan sistem itu sendiri. 

Terdapat lima tujuan pengendalian (General Standar 300. Standards for 

the Professional Practice of  Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors) 

sebagai berikut : 

1. Dapat dipercayanya dan integritas informasi 

2. Ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan 

3. Pengamanan aktiva 

4. Ekonomis dan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber 

5. Efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atas kegiatan dan 

program. 

Menurut Hiro Tugiman (2006 ; 130) menjelaskan tentang : 

” Konsep kemitraan dalam audit internal dapat memberikan berbagai jenis 

layanan kepada organisasi yaitu membantu mengevaluasi aktivitas dalam 

bidang-bidang : 

1. Pengendalian akuntansi internal 

2. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan 

3. Pemeriksaan keuangan 



4. Pemeriksaan ketaatan 

5. Pemeriksaan operasional 

6. Pemeriksaan manajemen 

7. Pemeriksaan kontrak 

8. Pemeriksaan sistem informasi 

9. Pengembangan kualitas internal 

10. Hubungan dengan entitas di luar perusahaan”.  

 

Beberapa pendapat mengenai pengertian Auditor Internal juga diberikan 

oleh beberapa penulis. Berikut ini adalah salah satu diantaranya, yang 

memberikan batasan pengertian Audit Internal sebagai berikut: 

“ Status aktivitas penilaian yang bebas atau independen dalam organisasi 

perusahaan untuk meneliti kembali dalam bidang akuntansi, keuangan dan 

bidang-bidang lain sebagai dasar memberikan servis pada manajemen “. 

Dari pengertian singkat sebelumnya, dapat dilihat penekanan utama 

pengertian Audit Internal adalah untuk memberikan servis atau jasa kepada 

manajemen. 

  Bagian Audit Internal  secara keseluruhan dapat dibagi atas dua kategori, 

yaitu : 

1. Finansial Audit 

Audit yang dilakukan disini meliputi pembuktian kebenaran tentang adanya 

harta kekayaan serta keabsahan dokumen-dokumen. Juga untuk meyakinkan 

adanya perlindungan, serta penilaian yang konsisten atas harta kekayaan 

perusahaan. 

2. Operasional Audit 

Audit pada bidang operasi akan mencakup setiap tahap kegiatan perusahaan, 

dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kebijaksanaan 

perusahaan, pedoman standar kerja telah dipatuhi oleh para pelaksana demi 

untuk meyakinkan apakah para pelaksana telah memenuhi persyaratan yang 

dibutuhkan ditinjau dari segi latar belakang pendidikan, kemampuan dan 

pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaannya. 



2.1.5 Tujuan dan Ruang Lingkup Auditor Internal 

Secara umum tujuan dari Auditor Internal adalah untuk membantu semua 

anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

efektif dengan memberikan analisa, saran, rekomendasi, dan komentar-komentar 

mengenai kegiatan yang diperkirakannya.  

Tujuan Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) 

sebagai berikut : 

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan 

kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal. 

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan 

tujuan audit internal 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. 

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan 

audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja 

kegiatan operasional organisasi 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi 

auditor internal 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktek audit internal yang seharusnya. 

 

The Institute of Chartered Accountans in Australia (ICAA, 1994 p 76) 

tentang ruang lingkup audit internal mengemukakan : 

“ The scope and objectives of internal audit vary widly and are dependent 

upon the size and structure of the entity and the requirements of its 

management. Normally however internal audit operates in one or more of 

the following areas : (a) Review of accounting system and related internal 

controls; (b) Examination of the management of financial and operating 

information; (c) Examination of the economy, efficiency and effectiveness 

of operations including non-financial control of an organization”.  

 

Dengan demikian ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas 

tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen 



organisasi yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Auditor 

Internal dalam organisasi pada umumnya anggotanya memiliki pengetahuan 

bidang : (1) Keuangan; (2) Information Technology; (3) Bidang yang bertalian 

dengan kegiatan pokok (kultur) organisasi; dan (4) Untuk organisasi yang besar 

diperlukan tenaga berlatar belakang hukum. 

Tuntutan baru peran internal auditing yang telah ditetapkan oleh IIA’S 

Board of Directors pada bulan Juni 1999 adalah : 

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operations. 

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”. ( Sawyer 2003 p 

9; IIA 2004 p xxvii; Arens et al 2006 p 770 ). 

 

Mengacu kepada pengertian baru audit internal maka ruang lingkup tugas 

auditor internal ( Sawyer 2003 p 1363; IIA 2004 p 14; Arens et al 2006 p 772 ) 

adalah: 

“The internal audit activity should evaluate and contribute to 
improvement of risk management, control, and governance processes 
using a systematic and disciplined approach”. 

 Dengan demikian ruang lingkup dan tujuan Auditor Internal dapat menjadi 

luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen 

organisasi yang bersangkutan. 

 

2.1.6 Fungsi dan Tanggung Jawab Auditor Internal 

Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

a. Independensi Organisasi 

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat 



jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap 

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. 

b. Objektivitas Auditor Internal 

Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak 

dan menghindari kemungkinan timbulya pertentangan kepentingan (conflict of 

interest). 

Pada saat ini fungsi Auditor Internal dalam suatu perusahaan semakin 

diperlukan, terutama pada perusahaan yang memiliki skala operasi yang luas dan 

besar. Auditor Internal tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kebocoran dan 

penyelewengan dalam perusahaan, akan tetapi lebih dari itu yaitu sebagai 

penghasil informasi yang tepat dan tidak memihak serta dapat membantu 

meningkatkan mutu pimpinan dalam pengendalian perusahaan.  

Di dalam tugasnya membantu pimpinan, maka fungsi Auditor Internal 

harus sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Fungsi   Perencanaan,  yang   merupakan   perencanaan  operasi   melalui   

saluran manajemen yang sah yang meliputi rencana jangka panjang maupun 

jangka pendek sesuai dengan tujuan perusahaan. 

2. Fungsi Pengawasan, termasuk pengembangan testing dan perbaikan kelayakan 

yang  berarti  dengan   membandingkan  standar dengan   hasil   pekerjaan  

dan membantu pimpinan dalam menetapkan kesesuaian antara hasil pekerjaan 

dan membantu  pimpinan dalam menetapkan  kesesuaian antara  hasil yang  

nyata dengan standar. 

3. Fungsi   Pelaporan,   yang   meliputi   penyajian   interprestasi   dan   analisa   

data keuangan   bagi   pimpinan   dan   menekankan   penilaian   data   dan   

referensi perusahaan  serta  tujuan  dari   metode  bagian-bagian.   Pengaruh  

ekstem  dan kelayakan penyajian laporan kepada pihak ketiga seperti 

pemerintah, pemilik kreditur-kreditur, langganan, masyarakat dan pihak lain. 

4. Fungsi  Akuntansi,  termasuk pembentukan  perusahaan  dan  akuntansi  

umum, akuntansi  biaya dengan sistem dan metode yang mencakup rancangan 

dan pembentukan serta pemeliharaan semua buku-buku catatan transaksi 



keuangan yang objektif dan  menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip 

akuntansi dengan audit internal yang baik. 

5. Fungsi  Lain-lain, termasuk pemberian nasehat perpajakan, memperbaiki 

sistem dan prosedur serta internal audit. 

Dari fungsi-fungsi di atas jelas kelihatan bahwa Auditor Internal harus 

memiliki kecakapan yang luas. Ia harus mampu menilai dan mengevaluasi 

berbagai hasil yang telah dicapai manajemen, mampu mendeteksi dan 

mengantisipasi kelemahan yang mungkin terjadi di masa depan dan menciptakan 

saluran komunikasi pada berbagai tingkat kegiatan dalam manajemen. 

Lebih lanjut ada pengertian lain yang menyebutkan bahwa fungsi Auditor 

Internal adalah : 

1. Menentukan baik tidaknya Auditor Internal dengan memperhatikan pemisahan 

fungsi dan apakah prinsip akuntansi benar-benar telah dilaksanakan. 

2. Bertanggung jawab dan menentukan apakah pelaksanannya mentaati 

peraturan, rencana policy dan prosedur yang telah ditentukan sampai menilai 

apakah hal-hal tersebut perlu diperbaiki atau tidak. 

3. Memverifikasi adanya kebutuhan kekayaan termasuk mencegah dan 

menemukan penyelewengan. 

4. Memverifikasi   dan   menilai   tingkat   kepercayaan   terhadap   sistem   

akuntansi (accounting system) dan pelaporan. 

5. Menilai kehematan, efisiensi dan efektivitas kegiatan. 

6. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada manajemen disertai 

rekomendasi perbaikannya. 

Walaupun penyajian tiap penulis di atas berbeda tetapi pada prinsipnya 

tujuan mereka dalam menetapkan fungsi Auditor Internal itu adalah sama yakni 

menekankan kepada peningkatan hasil guna perusahaan secara umum. 

Auditor Internal bukan merupakan fungsi operasional karena Ia tidak 

terlibat dalam kegiatan utama perusahaan, tetapi bagian ini berfungsi sebagai star 

perusahaan. Oleh karena itu Ia tidak akan melaksanakan perintah atas apa yang 

direkomendasikannya kepada pimpinan, Auditor Internal  harus  bebas  membahas  

dan  menilai  kebijaksanaan pejabat yang dia audit. 



Auditor Internal sebagai star mengandung pengertian yang sama seperti 

penasehat atau konsultan yang berasal dari pegawai perusahaan. Tetapi perlu 

dicatat bahwa nasehat yang diberikan oleh Auditor Internal bukanlah mutlak harus 

diikuti oleh manajemen, tanggung jawabnya hanyalah sebagai penasehat yang 

berkewajiban memberikan nasehat yang paling baik sedangkan untuk mengambil 

keputusan tetap berada di tangan pimpinan. Dengan demikian bagian Auditor 

Internal bukanlah satu-satunya penasehat bagi manajemen dalam mengambil 

keputusan. 

 

2.1.7 Tantangan Auditor Internal Abad 21 

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Auditor Internal pada abad21 

antara lain sebagai berikut :  

1. Orientasi berbasiskan risiko (Risk based Orientation). 

Pola audit yang didasarkan atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh auditor 

internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter risk assesment yang 

diformulasikan pada risk based audit plan. Berdasarkan risk assesment 

tersebut dapat diketahui risk matrix, sehingga dapat membantu auditor internal 

untuk menyusun risk audit matrix.  

Manfaat yang akan diperoleh Auditor Internal apabila menggunakan risk 

based audit approach, antara lain Auditor Internal akan lebih efisien & efektif 

dalam melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan kinerja Departemen 

Audit Internal. Auditor Internal juga harus berubah dari paradigma lama 

menuju paradigma baru, yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran 

profesi internal auditor.  

 

 

 

 

 

 

 



Perbedaan pokok antara paradigma lama dengan paradigma baru menurut  

Muh. Arief Effendi (2003) sebagai berikut :  

URAIAN PARADIGMA 

LAMA

PARADIGMA BARU

Peran Watchdog Konsultan & Katalis 

Pendekatan Detektif 

(mendeteksi 

masalah) 

Prefentif (mencegah 

masalah) 

Sikap Seperti Polisi Sebagai mitra bisnis / 

customer 

Ketaatan / kepatuhan Semua policy / 

kebijakan 

Hanya policy yang relevan 

Fokus Kelemahan / 

penyimpangan 

Penyelesaian (solusi) yang 

konstruktif 

Komunikasi dengan 

manajemen 

terbatas Reguler 

Audit Financial / 

compliance audit 

Financial, compliance, 

operasional audit. 

Jenjang karir Sempit (hanya 

auditor) 

Berkembang luas (dapat 

berkarir di bagian / fungsi 

lain) 

 

2. Perspektif Global (Global Perspective). 

Auditor Internal harus berpandangan luas dan dalam menilai sesuatu secara 

global bukan secara sempit (mikro). Pada era globalisasi saat ini, sudah tidak 

ada lagi batas-batas antar negara dalam menjalankan bisnis.   

3. Governance Expertise. 

Auditor Internal harus melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

yaitu Good Corporate Governance (GCG) serta tata pemerintahan yang baik 

yaitu Good Goverment Governance (GGG). Auditor Internal harus memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang GCG & GGG. Auditor Internal berperanan 



penting dalam implementasi GCG di perusahaan dan GGG di pemerintahan. 

Efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor internal merupakan salah 

satu kriteria penilaian dalam implementasi GCG. Para Auditor Internal harus 

menggunakan kompetensi yang dimiliki dan agar bekerja secara profesional 

sehingga dapat bernilai tambah (added value) bagi organisasinya. Agar 

Auditor Internal bernilai tambah, maka hendaknya dapat melakukan asesmen 

atas:   

a. Operational & quality efefctiveness.  

b. Business Risk 

c. Business & process control. 

d. Process & business efficiencies. 

e. Cost reduction opportunities. 

f. Waste elimination opportunities. 

g. Corporate governance efectiveness.  

4. Technologically Information 

Auditor Internal harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi, 

terutama Teknologi Informasi. Auditor Internal harus memiliki technology 

proficiency, misalnya ahli dibidang Audit Sistem Informasi (System 

Information Audit). Apabila diperlukan Auditor Internal dapat mengambil 

gelar sertifikasi Certified Information System Audit (CISA). Selain itu Auditor 

Internal harus dapat menggunakan kemampuan di bidang teknologi 

(technologicall  skills) untuk menganalisis risiko, perbaikan proses ( improve 

process) dan evaluasi efisiensi (upgrade efficiency).  

5. Business Acumen. 

Auditor Internal harus memiliki jiwa entrepeneurship yang tinggi, sehingga 

mengikuti setiap perkembangan dalam proses bisnis (business process). Pada 

masa lalu Auditor Internal lebih mengedepankan perannya sebagai watchdog, 

saat ini auditor internal diharapkan lebih berperan sebagai mitra bisnis 

(business partner) bagi manajemen dan lebih berorientasi  untuk memberikan 

kepuasan kepada  jajaran manajemen sebagai pelanggan (customer 

satisfaction).   



6. Berpikir kreatif & solusi masalah (Creative Thinking & Problem Solving). 

Auditor internal harus selalu berpikir positif dan inovatif serta lebih 

berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk menjadi problem solver auditor 

internal memerlukan pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai 

fungsi atau unit kerja suatu organisasi atau perusahaan.     

7. Strong Ethical Compass. 

Auditor Internal harus selalu menjaga kode etik dan moralitas yang 

berlandaskan ajaran agama dalam menjalankan tugas, sehingga terhindar dari 

perilaku yang tidak terpuji. 

8. Communication Skills. 

Pekerjaan Auditor Internal berhubungan erat dengan unit organisasi lain, yaitu 

manajemen, komite audit, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik), oleh 

karena itu auditor internal harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-

pihak lain tersebut. Dalam hal ini, auditor internal perlu memiliki kemampuan 

dalam bidang komunikasi, baik lisan maupun tertulis. 

 

2.1.8 Laporan Auditor Internal 

Laporan Auditor Internal merupakan sarana pertanggung jawaban  Auditor 

Internal atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini Auditor 

Internal akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan 

keberhasilan yang dapat dicapai. 

1. Pemeriksaan. 

Sebelum membuat laporan, Auditor Internal terlebih dahulu mengadakan 

pemeriksaan terhadap bagian yang diperiksa. Dalam melaksanakan Auditor 

Internal terlebih dahulu menyusun rencana kerja pemeriksaan yang disetujui 

pimpinan perusahaan. 

Berdasarkan rencana kerja pemeriksaan yang telah disusun dan disetujui 

Direksi atau berdasarkan informasi yang diperoleh baik yang dari dalam 

maupun dari luar tentang adanya suatu penyelewengan yang akan merugikan 

kepentingan perusahaan, maka star Auditor Internal akan mengadakan usulan 

pemeriksaan kepada manajemen. Dalam usulan pemeriksaan, star Auditor 



Internal hendaknya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang beralasan, 

yang menjadi dasar usulan pemeriksaan yang dilakukan. Disamping itu setiap 

usulan pemeriksaan harus dapat menggambarkan kepada manajemen jumlah 

waktu dan biaya yang dibutuhkan dan susunan Auditor yang akan 

melaksanakan tugas tersebut. 

Sebagai dasar untuk melakukan suatu pemeriksaan, star Auditor Internal 

harus memperoleh surat penugasan yang dibuat oleh Direksi atau yang 

ditunjuk untuk itu. Surat penugasan ini merupakan suatu bentuk bukti 

persetujuan Direksi untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan bahwa 

program pemeriksaannya telah dapat dilaksanakan. Agar pelaksanaan 

dilapangan dapat berjalan dengan lancar perlu persiapan, sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data atau informasi yang menjadi dasar usulan pemeriksaan. 

b. Kertas-kertas kerja pemeriksaan (working paper), kertas kerja ini 

merupakan alat yang dapat dipergunakan oleh staf-staf Auditor Internal 

untuk menghimpun data. 

c. Audit  program  setiap  rencana  pemeriksaan  perlu  disusun  terlebih  

dahulu program pemeriksaan yang menggambarkan langkah-langkah apa 

yang harus dilakukan oleh star Auditor Internal tersebut. 

d. Peralatan lain-lain yang dapat membantu memperlancar jalannya 

pemeriksaan hendaknya dipersiapkan dengan baik 

 

2. Laporan. 

Setelah melakukan pemeriksaan, Auditor Internal menyusun laporan 

kepada pihak manajemen. Adapun bentuk penyajian laporan dapat berupa: 

1) Tertulis (Written). 

a. Tabulasi 

a) Laporan akuntansi formal 

b) Statistik 

b. Uraian atau paparan singkat 

c. Grafik 

d. Suatu kombinasi dari berbagai bentuk diatas. 



2) Lisan 

a. Presentase formal group, ini dapat meliputi penggunaan berbagai alat 

visual. 

b. Konferensi individual. 

Dalam laporan tertulis, data disampaikan secara lengkap dan 

menyeluruh (komprehensif). Sementara lisan dapat berupa pemaparan 

atas hal-hal yang dianggap perlu ditonjolkan dan cenderung informasi 

yang disampaikan tidak menyeluruh. 

Agar laporan Auditor Internal informatif, maka sebaiknya laporan tersebut 

memenuhi beberapa unsur yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan. 

Menurut "Norma Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara" pada 

point norma pelopor yang disusun oleh BAPEKA khususnya pada norma 

pelopor, point tiga, disebutkan : 

Tiap laporan harus : 

a. Menerangkan dengan jelas ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. 

b. Dibuat seringkas mungkin, akan tetapi harus jelas dan cukup lengkap, agar 

dapat dimengerti oleh pihak yang menggunakannya. 

c. Manyajikan fakta-fakta dengan teliti, lengkap dan layak, apabila terdapat suatu 

penyimpangan atau kesalahan, sedapat mungkin dijelaskan sebab dan 

akibatnya. 

d. Menyajikan pendapat dan kesimpulan pemeriksa secara objektif dan dalam 

bahasa yang jelas dan sederhana. 

e. Semata-mata membuat informasi yang didasarkan pada fakta pendapat dan 

kesimpulan yang di dalam kertas kerja didukung oleh bukti yang memadai. 

f. Sedapat mungkin membuat rekomendasi pemeriksa sebagai dasar untuk 

pengambilan tindakan untuk mengusahakan kebaikan. 

g. Lebih mengutamakan usaha-usaha perbaikan daripada kecaman. 

Selain sebagai pedoman yang diungkapkan sebelumnya, khusus dalam 

penyajian dalam laporan tertulis, Auditor Internal perlu memperhatikan beberapa 

prinsip penyajian. Prinsip penyajian tersebut lebih dikenal dengan prinsip 10 



(sepuluh). Hal ini perlu diperhatikan dengan maksud agar laporan mudah 

dimengerti dan informasi yang terkandung didalamnya mudah diserap. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

a. Correct, penyajian harus tepat dan benar. 

b. Complete, disajikan secara lengkap. 

c. Concise, penyajian sesingkat mungkin. 

d. Clear, informasi yang disampaikan harus jelas. 

e. Comprehensive, laporan harus bersifat menyeluruh. 

f. Comperative, sedapat mungkin laporan harus diperbandingkan. 

g. Conciderate, informasi yang disajikan harus relevan. 

h. Celerity, laporan harus selesai pada waktunya. 

i. Candid, laporan harus objektif. 

j. Coordinate, laporan harus dapat dikoordinasikan dengan laporan-laporan 

lainnya. 

Tujuan laporan Audit internal pada hakekatnya dapat dibedakan kedalam 

tiga tingkatan, yaitu : 

1.Mentransfer informasi 

2.Memberi persuasi 

3.Mendapatkan hasil (response) 

 

 

2.2 Penilaian Kinerja 

 Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu nya jadi 

serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja 

telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. 

Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-

tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. 



Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 ; 67) “Kinerja 

(prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjemahan Jimmy Sadeli 

dan Bayu Prawira (2001 ; 78) “ menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah 

apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”. 

David C. Mc Clelland (1997) seperti dikutip Mangkunegara (2001 ; 68), 

berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan 

pencapaian kerja”. Motif berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif berprestasi 

adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau 

tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) 

dengan predikat terpuji. Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 karakteristik 

dari seseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu :  

1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi.  

2) Berani mengambil risiko.  

3) Memiliki tujuan yang nyata.  

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuan.  

5) Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukan.  

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.  

 

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu :  

1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasikan tingkat kinerjanya.  

2. Produktifitas berarti kompetensi tersebut di atas dapat diterjemahkan kedalam 

tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja 

(outcome). 

 Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja 

menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang 



keluar (outcome). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah 

pekerjaan atan jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put 

(hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, 

bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan atau tindakan 

dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung 

komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat 

tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya. 

Jadi Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan  kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil 

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional. Mink ( 1993 ; 76 ) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang 

memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya : 

a. Berorientasi pada prestasi 

b. Memiliki percaya diri 

c. Berpengendalian diri 

d. Kompetensi 

 

 

2.2.1 Definisi Penilaian Kinerja 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995 ; 503, 690) menjelaskan tentang 

pengertian penilaian dan kinerja sebagai berikut : 

Penilaian : Mempunyai pengertian proses atau cara menilai. Dalam bahasa Inggris 

sering diartikan dengan kata measurement, yang berarti pengukuran. 

Kinerja   : Mempunyai pengertian kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris 

kinerja sering diartikan dengan kata performance, yang mempunyai 

arti pelaksanaan. 

Jadi pengertian penilaian kinerja (performance measurement) mengandung 

makna suatu proses atau sistem pengukuran mengenai pelaksanaan kemampuan 

kerja suatu organisasi. 

 



Penilaian Kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia 

dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi 

atau perusahaan. 

Sedangkan tujuan peniaian kinerja adalah sebagai berikut : 

a.  Brandon et.al. 1997 ; 731) mengatakan :  

” Langkah awal penilaian kinerjaadalah memilih alat alat ukur yang cocok, 

dimana alat ukur yang cocok adalah yang dipilih sesuai dengan perhatian 

manajemen pada semua aktivitas perusahaan”. 

b. Atkinson, et.al. (1995 ; 51) mengatakan :  

” The role of performance measurement in helping organization members to 

manage the value chain ”. 

c. Hansen et.al. (1997 ; 396) mengatakan :  

” Activity performance measurement exists in both financial and non financial 

forms”. 

 Dengan demikian maka pengukuran meliputi seluruh aktivitas dari 

berbagai level organisasi atau perusahaan. Aktivitas organisasi dapat dilihat dari 

dua aspek yaitu : 

1. External effectiveness yang pengukurannya berbasis pada stakeholders 

2. Internal Efficiency yang pengukurannya berbasis pada efisiensi dan 

produktivitas. 

Dari pengertian kinerja tersebut maka beberapa cara penilaian kinerja 

antara lain : 

1. Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard menekankan pada : (1) Pengukuran financial dan non 

financial; dan (2) sebagai hasil suatu proses top-down berdasarkan misi dan 

strategi dari organisasi. Pengukuran Balanced Scorecard mempunyai empat 

perspektif (Kaplan et.al. 1996 ; 25-28) yaitu : 

a. Perspektif Finansial 

b. Perspektif Pelanggan 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

d. Perspektif Proses Belajar dan Pertumbuhan 



2. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

MBNQA merupakan kriteria pengukuran kinerja perusahaan secara 

menyeluruh yang mencakup : 

1. Seluruh aspek manajemen 

2. Aspek-aspek pendekatan, penyebarluasan dan hasil-hasil usaha 

3. Memperbandingkan pencapaian kinerja internal perusahaan dari waktu ke 

waktu dengan perusahaan terbaik di bidangnya (bench marking)  

 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jakcson ( 2001 ; 82 ) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu 

a. Kemampuan mereka 

b. Motivasi 

c. Dukungan yang diterima 

d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

e. Hubungan mereka dengan organisasi 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja ( output ) individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang berakibat oleh kemampuan alami 

atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk 

berprestasi. 

Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain : 

a. Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). 

b. Faktor Motivasi, Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja. 

 

2.2.3 Manfaat Penilaian Kinerja 

Salah satu sarana manajemen paling penting yang harus dibebankan agar 

tujuan organisasi dapat tercapai adalah faktor manusia. Tanpa manusia yang 



berkualitas, betapapun canggihnya sistem yang dirancang, tujuan organisasi 

mungkin hanya sekedar angan-angan saja. Disamping sarana, prinsip-prinsip 

organisasi harus pula dipenuhi seperti adanya pembagian tugas yang adil.  

Untuk itu penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 

 

2.2.4 Tujuan Penilaian Kinerja 

Adapun tujuan penilaian kinerja, antara lain : 

1. Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam 

kelompok setinggi tingginya. Peningkatan prestasi kerja perorangan pada 

gilirannya akan mendorong kinerja staf.  

2. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan meningkatkan hasil 

kerja melalui prestasi pribadi.  

3. Memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaannya 

tentang pekerjaan, sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara 

pimpinan dan staf. 

 

2.2.5  Tahap Penilaian Kinerja 

Tahap penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu tahap 

persiapan dan tahap penilaian.  

 



Tahap persiapan terdiri atas : 

a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan penentuan manajer yang 

bertanggung jawab. 

b. Penentuan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

c. Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

Sedangkan Tahap penilaian terdiri dari : 

a. Membandingkan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya 

dari yang telah ditetapkan dalam standar 

c. Penegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan 

untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 

 

Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer berbagai faktor berikut ini 

perlu dipertimbangkan, diantaranya : 

a. Dapat diukur atau tidaknya kriteria 

b. Rentang waktu sumber daya dan biaya 

c. Bobot yang dipertimbangkan atas kriteria 

d. Tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan.      

Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan 

stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama 

antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan 

modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan 

tingkat prestasi melalui indikator kinerja manajer akan menyentuh langsung 

faktor-faktor yang menunjukkan indikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan 

fungsi atau tugas seorang manajer, sejauh mana fungsi dan tugas yang dilakukan 

memenuhi standar yang ditentukan. 

 

 

 

 


