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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Konsep Tentang Peranan 

 Salah satu alat utama bagi perusahaan dalam usahanya memproduktifkan 

perusahaan adalah akuntansi yang modern, oleh karena itu pimpinan perusahaan 

memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan tindakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Konsep peranan menurut Komarudin (1994:768) adalah sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh seorang manajemen. 

2. Pola prilaku yang yang diharapkan dapat menyertai suatu status . 

3. Bagian atau fungsi seorang dalam kelompok. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seorang atau menjadi karakteristik yang apa 

adanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Definisi diatas dapat memberikan petunjuk bahwa yang melakukan suatu 

peranan adalah suatu yang nyata (kongkrit) bukan suatu yang abstrak, bahwa audit 

internal yang memadai berperan dalam meningkatkan efektivitas proses produksi. 

 

2.2 Audit Internal 

Semakin besar suatu perusahaan tentu akan semakin banyak aktivitas yang 

harus diawasi juga semakin banyak personil yang dipekerjakan. Keadaan ini 

menuntut adanya pengendalian intern yang dapat membantu manajemen untuk 

melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal pengendalian. 

Audit internal merupakan unsur yang penting dalam pengendalian intern 

yang juga merupakan pengendalian majerial yang berfungsi mengukur dan 

mengevaluasi efektivitas kerja alat-alat pengendalian lain, mengevaluasi aktivitas 

perusahaan dan memberikan jasa bagi manajemen. 
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2.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit internal (2004:5) adalah: 

 “Audit internal kegiatan assurance dan konsultasi yang independent dan 

objective yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuanya, 

melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efekrivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses 

governance.” 

 Menurut The Institue of Internal Auditor yang dikutip oleh Boynton et al 

(2001:980): 

 “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

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

Dari pengertian diatas dapat diterjemahkan, audit internal adalah kegiatan 

assurance dan konsultasi yang independent dan obkektif yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

 Sedangkan definisi audit internal menurut The Institue of Internal Auditors 

Board of  Directors pada bulan Juni 1999 adalah sebagai berikut: 

 “Internal auditing is an independent objective assurance, consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operation it 

help an organization accomplish it objective by bringing a systematic, 

displened approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance process.”  

Sedangkan pengertian audit intarnal menurut Mulyadi (2002:29) adalah 

sebagai berikut: 

 “Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau 

tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efektivitas 

prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang 

dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.” 
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Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2004:221) adalah 

sebagai berikut: 

 “Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian 

perusahaan, baik baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa pada hakikatnya 

pengertian-pengertian di atas sama yaitu bahwa audit internal adalah suatu fungsi 

atau kegiatan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan 

jasa terhadap organisasi tersebut. 

 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit internal 

Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian perusahaan agar 

dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Audit internal akan memberikan 

penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapt membantu semua 

bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya dengan baik. 

Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004:81) 

menyatkan bahwa: 

 “Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dan charter audit internal, konsisten dengan 

SPAI dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan tanggung jawab 

Dewan Pengawas Organisasi.” 

Sedangkan tujuan audit internal menurut Sukrisno Agoes (2004:222) 

adalah sebagai berikut: 

 “Audit internal bertujuan untuk membantu semua pimpinan perusahaan 

(manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan 

analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang 

diperiksanya.” 
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Untuk mencapai tujuan tersebut audit internal harus melakukan kegiatan- 

kegiatan berikut: 

1. Menelaah dan menilai kebaikan penerapan dari system pengendalian 

manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian oprasional lainya serta 

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak 

terlalu mahal. 

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana-rencana, dan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan 

dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh manajemen. 

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efektivitas.  

Dari uraian di atas menyatakan bahwa tujuan dari audit internal adalah 

membantu para anggota organisasi atau perusahaan dalam usaha mencapai 

tujuannya. Dalam hal ini audit internal seringkali memberikan layanan berupa 

pemberian saran untuk memperbaiki kinerja organisasi. Audit internal menilai 

apakah hasil yang dicapai suatu oarganisasi telah sesuai dengan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Audit internal meliputi evaluasi dan pemeriksaan atas efektivitas  

pengendalian serta kualitas pelaksanaan tugas setiap personil. 

Sedangkan ruang lingkup audit internal, menurut The Institue of Internal 

Auditors (IIA) yang dikutip Boynton et al (2001:183) adalah sebagai berikut: 

“The scope of internal audit should ecompass the examination and 

evaluation of adequacy and effectiveness the organization’s system of 

internal control and quality of performance in carrying out assigned 

responsibilities:  
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(1) Reliability and integrity of information. (2) Compliance with policies, 

plans, procedures, laws,regulations, and contracts. (3) Safeguraging 

asset. (4) Economical efficient use of resources. (5) Accomplishment of 

established objectives and goals for operation and program.” 

Lalu kemudian dinyatakan kembali oleh The Institue of Internal Auditors 

(2004:153) sebagai berikut: 

“The scope of internal auditor work ecompass a systematic: disciplined 

approach to evaluating and improving the adequacy  and effectiveness of 

risk management, control and governance process and quality of 

performance in carrying out assigned responsibility.” 

 Pernyataan tersebut mencakup scope of mission dan bertanggungjawab 

untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang tealah dilaksanakan dengan efektif  sesuai dengan yang 

telah disepakati. 

Ruang lingkup dari audit internal yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman 

(2006:99-100) adalah sebagai berikut: 

 “Ruang lingkup pemeriksaan intern menilai kefektifan sistem 

pengendalian intern serta pengevalusi terhadap kelengkapan dan 

keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta 

kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. Pemeriksa intern 

harus: 

1. Me-review keandalan (realitas dan integritas) informasi financial 

dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur dan mengkalasifikasikan serta 

melaporkan informasi tersebut. 

2. Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk 

memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, prosedur, 

hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap 

kegiatan organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah 

mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 
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3. Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi 

harta, dan bila dipandang perlu memverifikasi harta-harta tersebut. 

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya. 

5. Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 

hasilnya konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan 

dan apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang 

dilaksanakan.”   

  Jadi secara terperinci, ruang lingkup audit internal adalah melakukan 

penilaian atas pengendalian intern, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, 

serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal juga harus 

memberikan keyakinan bahawa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan bagi 

perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan dan ruang lingkup audit 

internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari 

manajemen organisasi yang bersangkutan. 

 

2.2.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Tanggungjawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja 

pengendalian intern dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami 

fungsi audit internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan 

dengan perencanaan audit. 

Auditor biasanya meminta keterangan dari manajemen yang semestinya 

dan dari staff audit internal, mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi 

audit internal sebagai berikut ini: 

1. Status auditor internal dalam organisasi. 

2. Penerapan standar profesional 

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

4. Akses kecatatan dan apakan terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas 

mereka. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa audit internal haruslah 

independent, maka audit internal harus memiliki wewenang yang jelas untuk 

mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. 
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Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesi Akuntansi Publik (2001:322,1) yaitu: 

“Auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan 

evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada 

manajemen entitas dan dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara 

wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggungjawabnya 

tersebut auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan 

dengan aktivitas yang diauditnya.”  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai fungsi dan 

tanggung jawab audit internal dapat diketahui bahwa audit internal merupakan 

fungsi staf yang lepas dari fungsi keuangan. Oleh karena itu auditor internal tidak 

memiliki wewenang lansung untuk memberikan perintah (line authority) kepada 

karyawan-karyawan dibidang operasi. 

 

2.2.4 Kualifikasi Audit Internal Yang Memadai 

Kualifikasi audit internal meliputi independensi dan kompetensi. 

Pelaksanaan audit internal dikatakan memadai jika kedua hal tersebut telah 

tercapai. 

 

2.2.4.1 Independensi Audit Internal  

Independensi bagi auditor internal sangat penting untuk efektivitas 

pemeriksaan. Untuk mencapai efektivitasnya auditor internal harus bertindak 

seobjektif dan seefektif mungkin. Hal ini sangat bergantung pada kedudukan audit 

internal terhadap bagian yang diperiksanya, independensi dan status audit internal 

dalam organisasi untuk mencapai audit yang efektif harus didukung sikap yang 

tidak memihak dari auditor internal. 

IIA (2004:7) mengemukakan bahwa: 

“The internal auditor activity should be independent and internal auditors 

should be objective in performing their work.” 
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Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa seorang auditor internal 

haruslah independen dan objektif dalam melaksanakan tugas mereka. 

Menurut Arrens et al (2006:83) independensi terbagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

1. “Independence in fact: 

Independence in fact exsist when the auditor is actually able to maintain 

an unbased attitude troughout the audit. 

2. Independence in appearance: 

Independence in appearance is the result of other’s interpretation of this 

independence.” 

Jadi, independensi adalah suatu hal yang sangat penting untuk mencapai 

keefektifan audit internal. Independensi auditor internal adalah mampu 

membebaskan diri dari berbagai kepentingan yang mengganggu objektivitas dan 

integritas auditor serta mampu membebaskan diri dari berbagai hal yang 

menimbulkan kesan bahwa auditor tidak independen. 

 Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:20) independensi adalah sebagai 

berikut: 

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaanya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 

internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan 

sebagaimana mestinya.” 

Berdasarkan definisinya hal-hal tersebut dapat di peroleh melalui situasi 

organisasi dalam sikap objektif dari internal auditor sebagai berikut: 

1. Status Organisasi  

Satatus oraganisasi dari bagian audit internal haruslah memberikan 

keleluasaan untuk memenuhi tanggungjawab audit yang di berikan kepada 

bagian tersebut. Oleh karena itu perlu adanya jaminan yang 

memungkinkan diperolehnya cakupan daerah audit yang memadai untuk 

mencapai tujuan penerapan tanggungjawab. 
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2. Objektivitas  

Objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak pada pihak-pihak 

tertentu dan mengemukakan pendapat seperti apa adanya. Oleh karena itu 

auditor internal haruslah ditempatkan pada suatu dan kondisi yang 

memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara memadai. 

 

2.2.4.2 Kompetensi Audit Internal 

 Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan dan keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas dari audit internal. Audit internal haruslah 

memiliki pengetahun, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan kebutuhan auditnya. Kriteria keahlian dan pelatihan teknis 

yang diperlukan oleh seorang auditor internal harus terpenuhi untuk mendapatkan 

kualitas hasil audit yang diinginkan. Oleh karena itu, auditor internal haruslah 

ditempatkan pada suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 IAI (2001:322.3) mengemukakan bahwa pada waktu menentukan 

kompetensi auditor internal, harus memperoleh atau memutakhirkan informasi 

dari tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor sebagai berikut: 

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

Dan menurut Mulyadi (2002:57): 
“Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-
hatian, kompetensi dan ketentuan serta mempunyai kewajiban untuk 
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 
memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan 
perkembangan praktik, legalisasi dan dan teknik yang paling mutakhir.” 
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Kompetensi diperoleh melalui pendidikan pengalaman. Anggota sebaiknya 

menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka 

miliki. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggungjawabnya, setiap 

anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkat kompetensi yang akan 

meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan 

profesionalisme yang tinggi seperti yang disyaratkan oleh Mulyadi (2002:58) 

dalam Prinsip Etika, kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang 

terpisah: 

1. “Pencapaian kompetensi profesional. 

Pencapaian kompetensi yang profesional pada awalnya memerlukan 

standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan dan 

pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal 

untuk anggota. 

2. Pemeliharaan kompetensi profesional. 

1) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk 

belajar dan melakukan peningkatan profesional secara 

berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. 

2) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk 

terus-menerus mengikuti perkembangan profesi akuntansi. 

Termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing 

dan peraturan lainya, baik nasional maupun internasional yang 

relevan. Anggota harus menetapkan suatu program yang dirancang 

untuk memastikan terdapat kendali mutu atas pelaksanaan jasa 

profesional yang konsisten dengan standar nasional dan 

internasional.” 

Dengan demikian, kompetensi auditor internal harus menerapkan 

pengetahuan, kecakapan dan pengalalaman yang diperlukan dalam melaksanakan 

jasa audit intrenal.  
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2.2.5 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 digunakan 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.” 

 Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus 

diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan 

keuangan, tanggal dan paraf pelaksaan program audit tersebut, serta penunjukan 

indeks kertas kerja yang dihasilkan. 

 Dengan demikian, program auditor berfungsi sebagai suatu alat yang 

bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan 

audit. Program audit dapat digunakan 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 auditor yang sedang berlangsung. 

Program audit menurut Standar for Professional Practice Internal 

Auditing tahun 2000 yang dikutip oleh Boynton et al (2001;983) adalah sebagai 

berikut : 

1. Planning the audit, auditor internal harus merencanakan setiap 

pelaksanaan      audit. 

2. Examining and evaluating information, auditor internal harus 

mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan 

mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit. 
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3. Communicating result, auditor internal harus melaporkan hasil 

pekerjaan audit mereka. 

4. Following up, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk 

meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan 

temuan audit.” 

 Sedangkan  menurut Arrens et al (2005:164) adalah sebagai berikut: 

 “The list of audit procedurs for and audit area or an entire is called an 

audit program.”  

 Berdasarkan uraian di atas program audit adalah tindakan-tindakan atau 

langkah yang terinci dan dilaksanakn dalam audit  dengan didasarkan pada tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada mengenai objek yang 

diperiksa. Program audit biasanya menyatakan ukuran sampel khusus untuk 

dipilih pada saat pengujian. 

 

2.2.6 Laporan Audit Internal 

 Laporan audit internal merupakan laporan yang berupa penyampaian hasil 

seluruh kegiatan yang dilakukan audit internal, selain itu juga laporan ini 

merupakan realisasi dari tanggung jawab audit internal uantuk menginformasikan 

hasil pengukuran efektivitas perusahaan terutama mengenai penilaiaan 

pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. 

 Laporan yang dibuat audit internal yang efektif artinya bahwa penyajian 

laporan hasil pemerikasaan yang efektif tergantung dari kualitas pekerjaan yang 

telah dilakukan sebelumnya, tetapi sebaikanya bahwa pekerjaan yang baik pun 

akan tidak berarti apabila penyajian laporan audit tidak memadai. 

 Moeller and Witt (1999:291) memberikan pandangan tentang laporan 

audit sebagai berikut : 

 “Effective reporting quit obviously depend the quality of the work that has 

gone before. But it is also true that good auditing work can be nullifled by 

poor reporting.”    
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 Dalam pandangan tersebut di atas dinyatakan bahwa pelaporan yang 

efektif jelas sangat bergantung pada kualitas kerja auditor internal yang terlah 

dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu laporan audit haruslah jelas dan mudah 

dipahami agar kualitas kerja yang baik tidak dapat dikuasai dengan penyajian 

laporan yang tidak memadai. 

 Agar laporan audit berfungsi efektif menurut Hiro Tugiman (1997:67-74) 

adalah sebagai berikut: 

1. “Laporan yang tanda tangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian 

terhadap pemerikasaan (audit exmanination) selesai dilakukan. 

Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan 

secara formal atau informal. 

2. Auditor internal haruslah terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dengan tingkat manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan 

laporan akhir. 

3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstuktif, dan tepat waktu. 
4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan, pemeriksaan, dan bila dipandang perlu laporan harus pula 
berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 

5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 
berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 
kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.” 

 
2.2.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Audit. 
 Apabila laporan telah dikeluarkan, tidak berarti semua tugas audit internal 
sudah selesai. Karena masih diperlukannya suatu tindak lanjut yang berupa 
evaluasi terhadap tindakan yang diambil. Sehubungan dengan saran-saran atau 
rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang ditentukan. 
 Definisi tindak lanjut audit internal menurut Hiro Tugiman (2004:75) 
adalah sebagai berikut: 

 “Tindak lanjut oleh pemeriksa audit internal didefinisikan sebagai suatu 
proses untuk menentukan kecukupan, kefektifan, dan ketepatan waktu dari 
berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 
temuan pemeriksaan yang dilaporkan.” 
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 Prosedur tindak lanjut yang sesuai harus diadakan untuk menentukan 

apakah rekomendasi atau saran-saran yang didasarkan pada aktivitas audit internal 

telah dipertimbangkan, apakah telah dilaksanakan tindakan korektif dan apakah 

hasil yang diperoleh bermanfaat efektif dan memuaskan atau tidak. 

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

 Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukan 

tingkat keberhasilan atau kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

 Menurut Syahril (2000:326), efektivitas digunakan sebagai berikut: 

 “Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) 

sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.”  

 Sedangkan menurut Rob Reider (2002:21) efektivitas adalah: 

 “Efektiveness (or result of operation) is the organization achieving result 

or benefits based on stated goals and objectives or some other measurable 

criteria.”  

 Efektivitas atau hasil dari produksi adalah hasil atau keuntungan yang 

diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan objektivitas dari beberapa 

kriteria. 

 Dari definisi yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa secara garis 

besar efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 

 

2.4    Proses Produksi 

2.4.1 Pengertian Proses Produksi 

 Menurut Sofjan Assauri (2004:75) pengertian proses produksi adalah 

sebagai berikut: 

 “Cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber 

(tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana) yang diubah untuk memperoleh 

suatu hasil.”  
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 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses produksi merupakan 

suatau proses yang mengubah input yang terdiri dari tenaga kerja, mesin, bahan-

bahan, dan dana menjadi suatu hasil yang memiliki nilai ekonomi yang lebih 

tinggi. 

 

2.4.2 Jenis - Jenis Proses Produksi  

 Menurut Sofjan Assauri (1993:75) proses produksi dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu: 

1. “Proses produksi yang terus menerus (continuous processes) 

Ciri-ciri produksi yang terus menerus adalah sebagai berikut: 

1) Besarnya produk yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan 

variasi yang sangat kecil dan sudah distandarisasi. 

2) Proses seperti yang biasanya menggunakan sistem atau cara 

penyusunan peralatan berdasarkan urutan pekerjaan dari produk 

yang dihasilkan. 

3) Mesin-mesin yang dipakai dalam proses ini adalah mesin-mesin 

yang bersifat khusus dan otomatis untuk menghasilkan produksi 

tersebut, dan operatornya tidak perlu mempunyai keahlian yang 

tinggi dalam pekerjaanya serta stuktur pekerjaanya sedikit dan 

tenaga kerja yang tidak terlalu banyak. 

4) Apabila salah satu mesin berhenti atau rusak, seluruh proses 

produksi akan terhenti. 

5) Persediaan bahan mentah dan barang dalam proses lebih rendah 

dari pada intermittent process. 

6) Oleh karena mesin-mesin bersifat khusus maka proses ini 

memerlukan maintenance specialist yang mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman yang baik 

7) Biasanya bahan-bahan dipindahan dengan handling yang fleksible 

yang menggunakan tenaga mesin. 
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2. Proses produksi yang Terputus-putus (intermittent processes) 

Ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus adalah sebagai berikut: 

1) Biasanya produkisi yang dihasilkan dalam jumlah yang kecil 

dengan variasi yang sangat besar dan didasarkan atas pesanan. 

2) Proses ini menggunakan sistem atau penyusunan peralatan 

berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang 

sama dikelompokan pada tempat yang sama. 

3) Mesin-mesin yang dipakai bersifat umum dan dapat digunakan 

untuk menghasilkan bermacam-macam produk dengan variasi yang 

hampir sama serta memerlukan operator yang mempunyai keahlian 

yang tinggi dalam pengerjaan produk tersebut. 

4) Proses produksi tidak akan terhenti walaupun terjadi kerusakan 

atau terhentinya salah satu mesin atau peralatan. 

5) Pengawasan terhadap bermacam-macam pengerjaan semakin 

sukar. 

6) Persediaan bahan mentah dan barang dalam barang dalam proses 

lebih tinggi dari pada proses produksi yang terus menerus. 

7) Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan handling yang fleksibel 

yang menggunakan tanaga kerja manusia seperti kereta dorong. 

8) Dalam proses seperti ini terjadi perpindahan bahan yang bolak-

balik sehingga perlu ruang gerak yang besar dan ruangan tempat 

bahan-bahan dalam proses yang besar.” 

 Perbedaan pokok antara kedua proses ini terletak pada panjang tidaknya 

waktu persiapan peralatan produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu 

produk atau beberapa produk tanpa mengalami perubahan. Dalam proses produksi 

yang terputus-putus memerlukan waktu yang pendek dalam persiapan peralatan 

untuk perubahan yang cepat guna menghadapi variasi produk yang berganti-ganti, 

sedangkan dalam proses produksi yang terus-menerus memerlukan waktu yang 

panjang tanpa adanya perubahan-perubahan dari pengaturan dan penggunaan 

mesin serta peralatanya. 
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2.4.3 Efektivitas Proses Produksi 

 Proses produksi merupakan kegiatan perusahaan yang menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Dalam perusahaan industri, proses produksi 

berperan untuk meningkatkan kegunaan dari masukan yang berupa tenaga, 

keterampilan, bahan, peralatan,dana serta informasi menjadi barang atau jasa yang 

siap dipasarkan oleh perusahaan kepada konsumen atau pemakainya. Proses 

produksi juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang 

dapat diperoleh dari perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus 

memeprtahankan dan meningkatkan efektivitas proses produksi. 

 Efektivitas adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Proses produksi dikatakan efektif jika tujuan dan sasaran proses 

produksi tercapi. 

 Menurut Sofjan Assauri (2004:70) terdapat enam unsur efektivitas proses 

produksi, antara lain: 

1. Adanya kualitas bahan baku yang memadai. 

2. Kuantitas bahan baku yang sesuai dengan standar. 

3. Waktu pelaksanaan proses produksi yang sesuai dengan standar. 

4. Biaya produksi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

5. Kualitas barang jadi yang memadai. 

6. Kuantitas barang jadi yang tidak menyimpang jauh dari rencana produksi. 

 Menurut T.Hani Handoko (1996:26) pada umumnya ada empat hal dalam 

perusahaan dalam proses produksi, yaitu: 

1. Biaya 

Sasaran biaya adalah sangat penting dalam operasi-operasi dan secara 

kasar dapat disamakan dengan efisiensi. Bila biaya-biaya untuk suatu 

keputusan dinilai semua biaya relevan dimasukan. Konsep biaya relevan 

menyatakan bahwa biaya-biaya yang bervariasi dengan keputusan harus 

diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam keputusan-keputusan biaya 

yang tidak dipengaruhi keputusan dapat diabaikan. 
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2. Kualitas 

Sasaran keputusan berkaitan dengan kualitas produk atau jasa yang 

dihasilkan dalam proses produksi. Sasaran ini dipengaruhi baik oleh 

desain maupun cara produk dibuat dalam operasi-operasi. Sebaliknya, 

kualitas dipengaruhi serangkaian keputusan operasi, yang mencakup 

keputusan-keputusan tentang produk, proses produksi,tenaga kerja,dan 

pendekatan yang diambil. 

3. Dependability 

Dependability sebagai suatu sasaran menyangkut dapat diandalkan supply 

barang atau jasa. Dalam operasi-operasi, Dependability dapat diukur 

dengan persentase kekurangan bahan, waktu, produksi, kriteria lainnya. 

4. Fleksibility 

Fleksibilitas menyangkut kemampuan operasi-operasi untuk membuat 

perubahan-perubahan dalam desain atau dalam kapasitas produksi dan 

sebagainya. Fleksibility dapat diukur dengan jumlah waktu yang 

dibutukan untuk merubah desain produk atau merubah tingkat kapasitas 

produksi. 

 

2.4.4    Perencanaan dan Pengawasan Proses Produksi 

2.4.4.1 Perencanaan Proses Produksi 

 Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Dalam perencanaan 

ditentukan uasaha-usaha atau tindakan-tindakan yang akan diambil oleh pimpinan 

perusahaan, untuk dapat membuat perencanaan yang baik, perlu diperhatikan 

masalah internal dan sebagainya. Sedangkan masalah eksternal adalah masalah 

politik dan sebagainya. 

 Perencanaan dalam perusahaan dibedakan antara perencanaan yang 

bersifat umum dan perencanaan yang bersifat produksi. Dalam perencanaan-

perencanaan yang bersifat umum ditentukan tujuan jangka panjang perusahaan, 

sedangkan perencanaan produksi menetapkan tujuan produksi dan target produksi 

yang ingin dicapai. 
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 Menurut Sofjan Assauri (1993:167) pengertian perencanaan produksi 

adalh: 

 “Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian 

sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan 

peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang-

barang pada suatu periode tertentu dimasa depan sesuai dengan yang 

diperkirakan atau yang diramalkan.” 

 Perencanaan produksi memerlukan pertimbangan dan ketelitian yang 

terinci karena merupakan dasar penentuan bagi manajer dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan. Perencanaan produksi ini merupakan suatu fungsi yang 

menentukan batas-batas kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan rencana-rencana produksi yang telah disusun, pimpinan perusahaan 

dapat menentukan langkah selanjutnya. 

 Tujuan perencanaan produksi menurut Sofjan Assauri (1993:167) adalah 

sebagai berikut” 

1. Untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. 

2. Untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil output perusahaan tetap 

mempunyai pangsa pasar tertentu. 

3. Untuk mengusahakan agar perusahaan pabrik dapat bekerja pada tingkat 

efisiensi tertentu. 

4. Untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan 

kesempatan kerja yang sudah ada tetap pada tingkat yang berkembang. 

5. Untuk menggunakan sebaik-baikanya fasilitas yang sudah ada tetap pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

 Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perencanaan 

produksi adalah untuk dapat memproduksi barang-barang dalam waktu tertentu 

dimasa yang akan datang dengan kualitas dan kuantitas yang dikehendaki serta 

dengan keuntungan maksimal, dengan memperhatikan tiga golongan yang benar 

yang ada dalam masyarakat yaitu konsumen, buruh dan pengusaha. 

 
28



Bab II Tinjauan Pustaka 
 
 

 Berdasarkan jangka waktu yang tercakup, perencanaan produksi 

dibedakan menjadi perencanaan produksi jangka pendek dan perencanaan 

produksi jangka panjang. Perencanaa produksi jangka panjang adalah penentuan 

penentuan tingkat kegiatan produksi lebih dari satu tahun, dan biasanya sampai 

dengan lima tahun mendatang. Perencanaan produksi jangka pendek adalah 

penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun 

mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, 

persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan industri. 

 Dalam menyusun perencanaan produksi harus diperhatikan masalah 

eksternal maupun internal yang mungkin timbul. Tetapi selain itu ada tiga faktor 

yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produksi, yaitu: 

1. Sifat proses produksi 
Sifat proses produksi mempengaruhi perencanaan produksi yang dibuat. 
Perencanaan produksi dalam perusahaan yang menpunyai proses produksi 
yang terputus-putus, dilakukan ramalan penjualan. Hal ini karena kegiatan 
produksi dilakukan untuk memenuhi pasar dan jumlah yang besar serta 
berulang-ulang dan telah mempunyai blue print selama jangka waktu 
tertentu. 

2. Jenis dan mutu barang 
Untuk menyusun suatu rencana produksi, ada beberapa hal mengenai jenis 
dan sifat produk yang perlu diketahui dan dipertahankan, yaitu: 

1) Mempelajari dan menganalisis jenis barang yang diproduksi. 
2) Apakah produk yang diproses merupakan consumer’s goods atau 

producer’s goods. 
3) Sifat dan produk yang akan dihasilkan apakah merupakan bahan 

yang tahan lama atau tidak. 
4) Sifat dari permintaan barang yang akan dihasilkan, apakah 

mempunyai sifat permintaan yang musiman atau kah sifat 
permintaan sepanjang masa. 

5) Mutu barang yang akan diproduksi, yang akan tergantung pada 
biaya persatuan yang diinginkan,dan permintaan atau keinginan 
konsumen terhadaphasil produksi. 
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3. Barang yang diproduksi merupakan barang yang baru atau kah barang 

yang lama. Hal ini perlu diperhatikan, karena barang yang baru perlu suatu 

penelitian pendahuluan, sedangkan untuk barang yang lama atau telah ada 

perencanaan produksinya lebih mudah karena perencanaan didasarkan 

pada pengalaman-pengalaman masa lalu. 

 

2.4.4.2 Pengawasan Proses Produksi 

 Perencanaan harus diikuti dengan tindakan pengawasan produksi, untuk 
menjamin kontinuitas, koordinasi kegiatan menyelesaikan produksi sesuai dengan 
bentuk, kualitas, dan waktu yang ada serta dalam batas-batas biaya yang 
direncanakan. 
 Menurut Sofjan Assauri (1993:191) pengertian pengawasan produksi 
adalah sebagai berikut: 

 “Pengawasan produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinasi aktivitas-
aktivitas pekerjaan atau pengolahan agar waktu penyelesaian yang telah 
ditentukan lebih dahulu dicapai dengan efektivitas dan efisiensi.”    

 Audit dalam proses produksi merupakan audit yang dilakukan terhadap 
semua pelaksanaan kegiatan produksi. Dengan adanya audit internal diharapkan 
proses produksi akan berjalan secara tepat guna dan sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan. 

 

2.5 Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Proses 

Produksi 

 Bagi suatu perusahaan industri, proses produksi merupakan aktivitas 
utama. proses produksi sangat berpengruh pada tinggi rendahnya tingkat 
keuntungan yang didapat oleh perusahaan, oleh karena itu dituntun untuk terus 
meningkatkan efektivitas proses produksi guna mempertahankan kelangsungan 
hidup perusahaan serta perkembangan perusahaan. 
 Sejalan dengan berkembangnya perusahaan pimpinan tidak dapat 
mengawasi secara langsung seluruh aktivitas perusahaan. Hal ini menuntut 
pimpinan mendelegasikan fungsi audit. Tugas ini didelegasikan kepada auditor 
internal. Pelaksanaan audit internal dalam suatu perusahaan haruslah diarahkan 
pada pencapaian tujuan dan sasaran audit internal tersebut. 
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 Maksud dan tujuan dilaksanakannya audit internal adalah untuk 

menentukan dan mendeteksi kelemahan-kelemahan yang ada dalam proses 

produksi yang dapat menimbulkan inefisiensi dan menghambat pencapaian tujuan 

perusahaan, kemudian dengan ditemukannya kelemahan-kelemahan, auditor dapat 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan sehingga efektivitas proses produksi 

dapat ditingkatkan.   
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