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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Pengertian Audit menurut Arens, Randall, Beasley (2003:11) adalah 

sebagai berikut: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be 
done by a competent, independent person.”  

 

Kata-kata kunci yang terkandung dalam pengertian auditing menurut 

Arens et al, adalah:  

1. Pengumpulan dan evaluasi bukti.  

Ini merupakan kegiatan inti dari auditing. Bukti merupakan suatu 

informasi yang dikumpulkan auditor yang digunakan untuk menentukan 

dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi (Informasi) dengan 

kriteria yang ditetapkan.  

2. Kompeten dan Independen. 

1) Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dalam arti 

mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis profesi. 

Auditor harus mampu memahami tipe-tipe dari jumlah bukti yang 

harus dikumpulkan. 

2) Auditor harus mampu mempertahankan sikap mental independen yaitu 

mampu membebaskan diri dari berbagai kepentingan pihak-pihak yang 

berkaitan dengan penugasan auditing. 

 

Sedangkan Mulyadi (2002:9) mengartikan auditing sebagai berikut: 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 
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menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian 
hasil-hasilnya kepada pemakai berkepentingan.” 

     

 Bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis dan secara objektif  

mendapatkan dan menilai bukti mengenai assertion economic action dan 

kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya 

pada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Selanjutnya Kiger dan Scheiner mengemukakan pengertian auditing yang 

dikutip oleh Hiro Tugiman  (1997:3) adalah sebagai berikut: 

“Auditing is the sistematic process by which a competent, independent 
person, objectively obtains and  evaluates evidence regarding assertion  
about an economic event, for the purpose of forming an opinion about 
reporting conform to an identified set of standard.” 

 

 Dengan demikian untuk melaksanakan suatu audit, diperlukan informasi 

yang dapat diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai 

pegangan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Seorang auditor harus 

mempunyai kemampuan memahami informasi yang akan diukur, kriteria yang 

digunakan dan mampu menentukan jumlah bahan bukti yang diperlukan untuk 

mendukung kesimpulan yang akan diambil serta mempunyai sikap mental yang 

independen. 

 

2.1.2 Jenis Audit 

Ada beberapa jenis audit yang dikemukakan oleh Arens et al (2003: 13-

14) yaitu: Operational Audits,  Financial Statement Audits, dan Compliance 

Audits. 

1. Operational Audits (Audit Operasional) 

Pemeriksaan operasional adalah suatu tinjuan terhadap setiap bagian dan 

prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional 

biasanya diajukan saran-saran rekomendasi pada manajemen untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas operasi perusahaan.  
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2. Financial Statement Audits (Audit Laporan Keuangan) 

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan 

suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan merupakan informasi 

terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria 

tertentu yang dalam hal ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

dengan tujuan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan 

keuangan. 

Asumsi dasar dari suatu laporan keuangan adalah bahwa laporan keuangan 

tersebut dimanfaatkan oleh kelompok yang berbeda-beda. Oleh karena itu 

jauh lebih efisien jika mempekerjakan satu orang auditor independen 

untuk melaksanakan audit daripada membiarkan masing-masing pihak 

melakukan audit sendiri-sendiri.   

3. Compliance Audits (Audit ketaatan) 

Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan yang 

mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti atas suatu prosedur atau 

peraturan tertulis yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang 

memiliki otorisasi yang lebih tinggi. Biasanya hasil atau laporan dari 

auditor ketaatan ini tidak dilaporkan kepada pihak luar tapi kepada pihak 

tertentu dalam organisasi, biasanya pimpinan dalam organisasi.  

 

2.1.3 Jenis-jenis Auditor 

Menurut Arens et al (2003:15-16) terdapat empat jenis auditor yang 

umum dikenal dalam masyarakat, yaitu: Certified Public Accountant Firms, 

General Accounting  Office Auditors, Internal Revenue Agent, and Internal 

Auditors. 

1. Certified Public Accountant Firms (Akuntan Publik)  

Akuntan publik disebut juga auditor eksternal atau auditor independen 

untuk membedakannya dengan auditor internal. Akuntan ini bertanggung 

jawab atas pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan organisasi yang 

dipublikasikan dan memberikan opini dan informasi yang diauditnya itu. 
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2. General Accounting  Office Auditors (Akuntan Pemerintah) 

Dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan pemerintah. 

Audit ini mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit 

operasional. Dan laporan audit ini diserahkan kepada kongres dalam hal 

ini untuk Indonesia adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

3. Internal Revenue Agent (Akuntan Pajak) 

Akuntan pajak mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pada 

pembayaran pajak oleh wajib pajak. Lingkup pekerjaannya adalah 

memeriksa apakah wajib pajak telah benar memberikan pajaknya sesuai 

dengan prosedur dan hukum yang berlaku. 

4. Internal Auditors (Auditor Internal) 

Auditor internal adalah bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. 

Tinjauannya adalah audit terhadap setiap berbagai dari prosedur-prosedur 

dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas 

kegiatan. Pada akhir kegiatannya biasanya diajukan saran-saran 

rekomendasi manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

 

Pada dasarnya layanan yang diberikan oleh para auditor di setiap cabang 

audit di atas adalah sama, yang membedakannya adalah tanggung jawab dan 

tingkat kebebasan yang berbeda.  

 

2.2 Audit Internal  

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang didirikan 

dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi 

secara menyeluruh yang bertujuan membantu dan memperbaiki kinerja semua 

tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Aktivitas audit internal menjadi pendukung utama untuk tercapainya 

tujuan pengendalian internal. Ketika melaksanakan kegiatannya auditor internal 

harus bersifat objektif dan kedudukannya dalam perusahaan adalah independen. 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka penulis 

mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, diantaranya: 

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004:5), mengartikan 

audit internal sebagai berikut: 

“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 resiko, pengendalian, proses 
governance.”           

 

Dari pengertian di atas dapat diuraikan kata-kata kunci audit internal, 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan assurance dan konsultansi. 

Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi bagi organisasi 

atau perusahaan. 

2. Independen dan objektif. 

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 

internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, yang mana hal ini sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status 

organisasi dan sikap objektif para auditor internal. 

Status organisasi unit audit internal harus memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang 

diberikan. Para auditor internal harus melakukan pemeriksaan secara 

objektif. Objektif adalah sikap bebas yang harus dimiliki oleh para auditor 

internal dalam melaksanakan pemeriksaan.  

3. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Auditor internal diharapkan dapat membantu organisasi atau perusahaan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 
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4. Pendekatan yang sistematis dan teratur. 

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus tepat pada pokok 

permasalahan/tidak bias, sehingga permasalahan yang dihadapi 

organisasi/perusahaan dapat segera terdeteksi dan diatasi.  

5. Pengelolaan risiko 

Auditor internal memiliki fungsi dalam membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian intern. 

6. Pengendalian 

Auditor internal memiliki fungsi audit internal dalam membantu organisasi 

dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara 

mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, 

serta mendukung peningkatan pengendalian intern secara 

berkesinambungan. 

7. Proses Governance 

Auditor internal memiliki fungsi audit internal dalam menilai dan 

memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses 

governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: 

1) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi. 

2) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

3) Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat di dalam organisasi. 

4) Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan diri, dan 

mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, 

auditor internal, auditor eksternal serta manajemen. 
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Perbedaan pengertian audit internal antara pengertian lama dan baru, 

seperti tampak pada tabel 2.1 di bawah ini:   

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

 

Lama 1947 Baru 1999 

1. Fungsi penilaian independen yang 

dibentuk dalam suatu organisasi 

1.    Suatu aktivitas independen objektif 

2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian jaminan 

keyakinan dan konsultasi 

3. Mengkaji dan mengevaluasi 

aktivitas organisasi sebagai bentuk 

jasa yang diberikan bagi organisasi 

3.    Dirancang untuk memberikan suatu 

nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi 

4. Membantu agar para anggota 

organisasi dapat menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif 

4.    Membantu organisasi dalam usaha 

mencapai tujuannya 

5. Memberi hasil analisis penilaian, 

rekomendasi, konseling, dan 

informasi yang berkaitan dengan 

aktifitas yang dikaji dan 

menciptakan pengendalian efektif 

dengan biaya yang wajar 

5.    Memberikan suatu pendekatan 

disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektifan manajemen risiko, 

pengendalian, dan proses 

pengaturan dan pengelolaan 

organisasi 
Sumber : Hiro Tugiman (2004:15) 

 

Pengertian audit internal menurut Arens et al (2003:732) yaitu: 

“Internal auditing is an independent and objective assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an organization’s 
operations. It helps an organization to accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management control and governance processes.” 
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Dari istilah-istilah yang terdapat pada pengertian tersebut, dapat 

dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:  

1. Istilah“independent” 

Merupakan suatu ciri audit bahwa harus bebas dari pembatasan-

pembatasan yang dapat mempengaruhi ruang lingkup dan efektivitas 

penemuan-penemuan dan simpulan. 

2. Istilah “appraisal” 

Menyatakan keyakinan penilaian yang dibuat auditor internal dalam 

membuat suatu simpulan pada saat mengevaluasi pekerjaan. 

3. Istilah “established” 

Menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan pemeriksaan intern dan 

merupakan fungsi yang formal (ditetapkan oleh aturan organisasi 

perusahaan).  

4. Istilah “examine and evaluate” 

Menggambarkan peran utama audit internal untuk menemukan fakta serta 

memberikan pendapat atas hasil evaluasinya. 

5. Istilah “its activities” 

Menyatakan luasnya ruang lingkup dari pekerjaan auditor internal yang 

meliputi seluruh aktivitas organisasi. 

6. Istilah “service” 

Menunjukkan bahwa produk dari seluruh audit internal adalah pelayanan 

kepada manajemen perusahaan. 

7. Istilah “organization” 

Menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan audit internal berhubungan 

dengan seluruh personalia perusahaan, dewan (termasuk Komite Audit) 

dan para pemegang saham atau mencakup semua bidang organisasi. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal dalam 

suatu perusahaan terkandung pengertian sebagai berikut:   

1. Mempunyai sifat penilaian yang tidak memihak dan objektif, karena 

merupakan bagian yang terlepas dari kegiatan operasi perusahaan. 

2. Memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan baik finansial 

maupun nonfinansial. 

3. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan telah 

dijalankan seperti yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

4. Merupakan fungsi staf di dalam operasi perusahaan. 

5. Mempunyai tanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan. 

6. Aktivitas penilaian dan pemeriksaan secara terus-menerus. 

7. Merupakan alat pengendalian bagi manajemen untuk memeriksa dan 

mengevaluasi kecukupan dan keefektifan alat kontrol lain. 

8. Memberikan jasa-jasa bagi manajemen yang sifatnya melindungi dan 

membangun melalui laporan-laporannya. 

9. Memberikan analisis, penilaian, saran, nasihat, dan informasi kepada 

manajemen sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya.   

 

Dengan kata lain, pemeriksaan internal merupakan suatu aktifitas 

independen dan objektif yang didesain untuk memberikan jaminan keyakinan 

serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta 

meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Fungsi audit ini juga akan membantu 

perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dengan melakukan pendekatan 

sistematis, melakukan pengujian dan meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi 

dalam organisasi. 
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2.2.2 Tujuan Audit Internal 

Audit internal merupakan salah satu fungsi pada perusahaan yang juga 

mendukung pencapaian tujuaan perusahaan. Audit internal memberikan jasa 

assurance (memberikan keyakinan) kepada manajemen melakukan perbaikan atas 

sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan, seperti yang dinyatakan 

Chumbers (1998:128) berikut ini: 

“General objective of  most audit are originally (i) reassurance to 

management that effective system of control are in place and operating 

satisfactorily, and (ii) improved system of controls where necessary.” 

 

Tujuan audit internal juga dikemukakan oleh Hiro Tugiman, (1997:99) 

sebagai berikut: 

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi 
agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan 
audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian 
yang efektif dengan biaya yang wajar.”  

 

 Kegiatan auditor internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan dalam organisasi yang digunakan 

guna menelaah dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan serta memberi saran-

saran kepada manajemen. Mulyadi (2002:103) berpendapat : 

“Tugas pemeriksaan intern adalah menyelidiki dan menilai 

pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit 

organisasi.” 

 

 Dengan demikian auditor internal merupakan bentuk pengendalian yang 

fungsinya adalah mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian 

intern yang lainnya dalam kegiatan pencapaian tujuan dan rencana yang telah 

ditetapkan. 
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2.2.3  Ruang lingkup Audit Internal 

Adapun ruang lingkup audit internal mencakup pengujian dan penilaian 

atas kelayakan dan efektifitas dari pengendalian intern perusahaan serta kualitas 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Mueller and Witt (1999: 5 – 25-34)  

mengutip ruang lingkup audit internal sebagai berikut:  

“The scope work-the scope of internal auditor encompass the 
examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the 
organization’s system of internal control and the quality of performance 
in carrying and assigned responsibilities. The primary objectives of 
internal control are to ensure : 
1. Reliability and integrity of information 
2. Compliance with policies plans, procedures, laws, and regulation 
3. Economical and effectiveness of resource 
4. Establishing objectives and goals for operations program 
5. Scope of internal audit work standard in perspective.” 

 

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh 

organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Hiro Tugiman, 1997:41). 

Yang mengandung arti bahwa: 

1. Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus 

dilaksanakan. 

2. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian intern 

adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan 

kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi 

akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien. 

3. Tujuan peninjauan terhadap efektifitas sistem pengendalian intern adalah 

memastikan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan. 

4. Tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah 

memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. 
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5. Tujuan utama pengendalian intern adalah meyakinkan: 

1) Keandalan (realibilitas dan integrasi) informasi 

2) Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan 

ketentuan perundang-undangan 

3) Perlindungan terhadap harta organisasi 

4) Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien 

5) Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

6. Pengendalian adalah berbagai tindakan yang dilakukan manajemen untuk 

mempertinggi kemungkinan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran, 

manajemen akan merencanakan untuk menyusun dan mengatur 

pelaksanan berbagai tindakan yang tepat untuk memberikan kepastian 

yang layak atau masuk akal bahwa berbagai tujuan dan sasaran organisasi 

dapat dicapainya. Karenanya, pengendalian merupakan hasil dari 

perencanaan penyusunan dan pengaturan yang dilakukan secara tepat oleh 

manajemen. 

7. Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur sedemikian 

rupa untuk memberikan kepastian yang layak dan masuk akal bahwa 

berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.   

8.  Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses 

perencanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan apakah 

terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan dan sasaran dapat tercapai. 

Evaluasi terhadap seluruh proses tersebut akan menghasilkan berbagai 

informasi yang dapat digabungkan untuk menilai sistem pengendalian 

intern secara keseluruhan. 

 

2.2.4 Kualifikasi Auditor Internal 

a.  Independensi 

 Agar seorang auditor internal efektif melaksanakan tugasnya, auditor 

internal harus independen atau bebas dari pengaruh-pengaruh objek yang akan 

diauditnya. Hal ini dapat tercapai jika ia diberikan kedudukan yang 

disyaratkan dalam organisasi dan memiliki tingkat objektivitas yang 
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diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh The Institute of Internal 

Auditors (1996:51), sebagai berikut: 

“Internal auditing should be independent of the activities they audit. 
Independence is achieved through organizational status and objectivity. 
Objectivity is an independent mental attitude which internal auditors 
should maintain in performing audits. Performing such activities is 
presumed to impair audit objectivity.” 
 

Dengan adanya independensi dan objektivitas yang dimiliki auditor 

internal untuk dapat melakukan pekerjaannya secara bebas dan objektif yang 

memungkinkan auditor internal membuat pertimbangan penting secara mental dan 

tidak menyimpang. 

Independensi menyangkut dua aspek: 

1. Status Organisasi  

Status organisasi audit internal harus berperan sehingga memungkinkan 

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus 

mendapat dukungan dari pimpinan tingkat atas. Status yang dikehendaki 

adalah bahwa bagian audit internal harus bertanggung jawab kepada 

pimpinan yang memiliki wewenang cukup untuk menjamin jangkauan 

audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang efektif atas temuan audit 

dan perbaikan saran. 

 

KOPAI (2004:8) menyatakan bahwa: 

“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.” 
 

2. Objektivitas Auditor Internal 

Seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung 

jawabnya harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan 

menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict 

of interest).  
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b. Kompetensi 

Menurut Moeller and Witt (1999:5-16) kemahiran profesional yang harus 

diperoleh meliputi: 

1. Staffing 

Mengacu pada persyaratan bahwa bagian audit internal harus 

memberikan jaminan mengenai keahlian dan latar belakang pendidikan 

audit internal yang memadai, yang akan berperan sebagai audit internal 

dalam perusahaan. 

2. Knowledge, Skill, and Discipline 

Mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus mempunyai 

pengetahuan, keahlian, dan disiplin tinggi yang diperlukan untuk 

melaksanakan tanggung jawab auditnya. 

3. Supervision 

Mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus menyediakan jaminan 

bahwa bagian audit internal harus diawasi sebagaimana mestinya. 

4. Compliance with Standart of Conduct 

Mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus memenuhi standar-

standar pelaksanaan profesional dalam melakukan audit. 

5. Human Relation Communication 

Mensyaratkan bahwa audit internal harus terlatih dalam berhubungan 

dengan pihak lain dan dalam melakukan komunikasi secara objektif. 

6. Continuing Education  

Mensyaratkan bahwa auditor internal harus memelihara kompetensi 

pekerjaan melelui pendidikan lanjutan. 

7. Due Professional Care  

Mensyaratkan bahwa auditor internal harus melatih keahlian 

profesionalnya dengan berusaha mendapatkan pendidikan lanjutan 

untuk melaksanakan audit internal. 
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KOPAI (2004:9), menyatakan bahwa : 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian 
dan kecermatan profesional: 
1. Keahlian, 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, 
dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
tanggung jawab perorangan.  

2. Kecermatan Profesional, 
Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan 
keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor 
internal yang bijaksana dan kompeten. 

3. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit 
Internal, 
Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan 
eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang 
berkelanjutan. Program ini dirancang untuk membantu fungsi 
audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan 
operasional perusahaan serta memberikan jaminan bahwa 
fungsi audit internal telah sesuai dengan standar dan kode etik 
audit internal.” 

 

2.2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka audit internal 

harus mengetahui tujuan, wewenang dan tanggung jawabnya secara jelas dan 

menyeluruh. 

Seperti yang dijelaskan The Institute of Internal Auditors United 

Kingdom (1998:54) mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit 

internal, yaitu:  

“The purpose, authority, and responsibility of the internal auditing 
department should be defined in formal written document (charter). The 
director should seek approval of the charter by senior management as 
well as acceptance by the board. The charter should (a) establish the 
department’s position within the organization; (b) authorize access to 
access, personnel, physical properties relevant to the performance of 
audits, (c) define the scope of internal auditing activities.”   
 

Sesuai dengan pengertian terdahulu, tujuan dari audit internal adalah 

meningkatkan efektifitas aktivitas-aktivitas perusahaan dan bertugas untuk 

membantu manejemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dengan cara 
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melakukan pemeriksaan dan penilaian secara objektif, serta memberikan 

rekomendasi kepada majemen berdasarkan hasil dari pemeriksaan. 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam SPAP (2001:322) mengemukakan 

pengertian mengenai tanggung jawab auditor internal sebagai berikut: 

“Auditor intern bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis 
dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, informasi 
kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak 
lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi 
tanggung jawabnya tersebut audit intern mempertahankan 
objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.”   
 

Dengan demikian, maka tanggung jawab audit intern meliputi penilaian 

dan pemeriksaan kelayakan efektivitas pengendalian intern yang telah ditetapkan 

dan penilaian petugas yang melaksanakan. 

Berdasarkan penjelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab pemeriksa 

intern, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksa intern merupakan fungsi staf, 

yang lepas dari fungsi administrasi atau pencatatan dan fungsi keuangan.  

Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal menurut Hiro 

Tugiman (1997: 99-100), yaitu: 

1. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 

organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara 

efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai 

analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan 

dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup 

pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya 

wajar. 

2. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus 

dinyatakan dalam dokumen tertulis yang formal, misalnya dalam anggaran 

dasar organisasi. Anggaran dasar harus menjelaskan tentang tujuan bagian 

audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan 

menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki kewenangan atau 

tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa. 
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Sedangkan berdasarkan SPAI yang terdiri atas Standar atribut, Standar 

Kinerja dan Standar Implementasi. Standar Atribut berkenaan dengan 

karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit 

internal. Standar Kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal dan 

merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-

praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan 

pemantauan tindak lanjut. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk 

semua jenis penugasan audit internal namun Standar Implementasi hanya berlaku 

untuk satu penugasan tertentu.    

Adapun dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut KOPAI 

(2004:2), memiliki tujuan 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 praktik audit internal yang 

seharusnya. 

7. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan 

dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal. 

 

Sehingga tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab auditor internal yang 

merupakan bagian dari standar atribut sesuai dengan SPAI oleh KOPAI (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 
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mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas 
Organisasi.”  
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan, kewenangan, dan 

tanggung jawab fungsi audit internal dinyatakan dalam Charter Audit Internal.   

 

2.2.6 Profesi Auditor Internal 

Audior internal di dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan prinsip-

prinsip etika profesi di dalam IAI. Tugas dari profesi itu adalah memenuhi 

tanggung jawabnya dengan standar profesional tinggi, efektivitas kerja yang 

memadai, mutu yang memuaskan, dan dapat memajukan perusahaan. Ada empat 

kebutuhan dasar yang harus yang harus dimiliki oleh profesi audit internal, yaitu : 

1. Kredibilitas 

perusahaan dan pihak luar membutuhkan suatu kredibilitas informasi dan 

sistem informasi sebagai perbandingan dalam mengambil setiap 

rekomendasi yang dkeluarkan oleh auditor tersebut. 

2. Profesionalisme 

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh 

pemakai laporan sebagai profesional di bidang akuntansi. 

3. Kualitas Jasa 

Terdapat keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh auditor diberikan 

dengan standar kinerja tinggi. 

4. Kepercayaan 

Pemakai laporan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika 

profesional yang melandasi pemberian laporan oleh auditor. 

 

2.2.7 Tahapan Pelaksanaan Audit Internal 

Program pemeriksaan yang telah didukung dan disetujui oleh manajemen 

merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. 

Selain itu program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi 

para pelaksana pemeriksa.  
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The Institute of Internal Auditors (1996:39) mengemukakan pelaksanaan 

tugas audit sebagai berikut: 

“Audit work should include planning the audit, examining and 

evaluating information, communicating result, and following up.”  

 

Pelaksanaan tugas audit terdiri dari perencanaan audit, pengujian dan 

penilaian informasi, menyampaikan hasil pemeriksaan, meninjau dan melakukan 

tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.  

1. Perencanaan audit 

Sebagai langkah awal, perencanaan audit ini berisikan: 

1) Menyusun tujuan dan lingkup audit 

2) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang akan diaudit 

3) Menentukan sumber-sumber penting dalam melakukan audit 

4) Memberitahukan kepada auditor mengenai pelaksanaan audit 

5) Melaksanakan atau tepatnya survei  terhadap risiko, pengendalian 

untuk mengetahui luas audit yang akan dilaksanakan, dan meminta 

komentar dan saran dari auditee 

6) Menyusun program 

7) Menentukan bagaimana, kapan, dan siapa yang membutuhkan hasil 

dari audit pengesahan rencana audit.  

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian auditor internal harus 

mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan 

mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.   

3. Menyampaikan hasil pemeriksaan 

Auditor internal harus menyampaikan atau melaporkan temuan-temuan 

yang diperoleh dari proses audit. 

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Pemeriksaan 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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2.3 Persepsi 

2.3.1 Pengertian Persepsi 

 Menurut Thoha (2003:123), pengertian persepsi adalah sebagai berikut : 

“Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh 
setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, 
baik lemat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan 
penciuman.” 

 

 Kemudian pengertian persepsi secara ringkas menurut Krech yang dikutif 

oleh Thoha (2003:139) adalah: 

“Persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek dan yang 

menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang 

barangkali berbeda dari kenyataannya.” 

 

Selanjutnya menurut Luthan yang dikutip oleh Thoha (2003:139) adalah: 

“Persepsi adalah suatu poses yang lebih komplek dan luas jika 
dibandingkan dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu 
interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan, dan 
penaksiran.” 
 

Dengan demikian, persepsi dapat diartikan dengan suatu proses seseorang 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan inderanya sehingga ia 

dapat memberikan arti kepada lngkungannya. Namun demikian dalam kehidupan 

sehari-hari apabila kita mengatakan persepsi, orang lebih mengidentikan dengan 

pandangan, artinya bagaimana dengan pandangan suatu objek. Misalnya persepsi 

terhadap kode etik, artinya adalah bagaimana pandangan seseorang atas kode etik 

tersebut, yaitu apa yang disebut dengan kode etik, siapa yang memerlukan kode 

etik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kode etik. Selain itu yang 

perlu diperhatikan adalah bahwa persepsi munghin berbeda dengan kenyataan 

yang sebenarnya.  

Terdapat beberapa sub proses dalam persepsi yang menunjukkan bahwa 

persepsi bersifat kompleks dan interaktif. Sub proses persepsi yang pertama dapat 

terdiri dari suatu situasi yang hadir pada seseorang, yang harus dilihat dan 
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diartikan kemudian. Sub proses berikutnya adalah registrasi, interpretasi dan 

umpan balik. 

Menurut Hutagalung (1994:20-21) persepsi yang baik terhadap suatu 

objek dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Kebutuhan 

Persepsi seseorang terhadap suatu objek tertentu timbul karena 

harapannya bahwa objek tersebut dapat memberikan sesuatu yang 

dibentuk. 

2. Suasana Emosi 

Orang yang tenang, mudah bergaul dan ramah cenderung memberikan 

penilaian positif kepada orang lain. 

3. Pengetahuan 

Persepsi seseorang terhadap suatu objek yang telah dikenal serta 

diketahui dengan jelas cenderung lebih mudah timbul. 

4. Pengalaman 

Kesan tertentu yang diperoleh melalui pengalaman merupakan faktor 

yang menentukan terbentuknya persepsi. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Jalalludin Rakhmat (2003:57). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi adalah: 

1. Faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu, motivasi, 

harapan, dan keinginan, perhatian, emosi, dan suasana hati, dan hal-hal 

lain yang termasuk dalam faktor personal. 

2. Faktor struktural 

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan otak-otak syaraf yang 

ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. 

3. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan atau kultur dimana individu tumbuh dan berkembang 

akan turut pula menentukan proses persepsi seseorang. 
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Dari pendapat tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

adalah : 

1. Individu yang bersangkutan, meliputi sikap, minat, perhatian, kesiapan, 

pengalaman, kebutuhan, motivasi, harapan, emosi, serta pengetahuan. 

2. Sifat stimulisi fisik dan otak-otak syaraf yang ditimbulkannya pada sistem 

syaraf individu. 

3. Situasi eksternal, meliputi nilai-nilai yang dianut masyarakat serta kultur 

kebudayaan dimana individu berada. 

.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan persepsi 

seseorang menurut Luthan yang dikutip oleh Thoha (2003:143) antara lain 

adalah psikologi, keluarga dan kebudayaan. 

 

2.4 Kode Etik 

2.4.1 Pengertian Etika 

 Etika berasal dari kata ethos, dari bahasa Yunani yang berarti “karakter”. 

Etika sering juga disebut moral yang diambil dari bahasa Yunani juga dan 

kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, moral berarti ‘kebiasaan”. Moral 

atau moralitas dan etika terfokus pada perilaku manusia yang “benar” dan yang 

“salah”. Dengan demikian moral dan etika terkait dengan aturan seseorang untuk 

bertindak dan berprilaku terhadap orang lain dengan benar, tindakan mereka 

disebut dengan tindakan bermoral atau tindakan etis, dan sebaliknya bila tindakan 

mereka salah akan disebut tindakan tidak bermoral atau tindakan tidak etis. 

 Menurut Erni R. Ernawan (2007:2) istilah etika diartikan sebagai 

berikut: 

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 
kewajiban moral. 

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan 

masyarakat. 
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Menurut Arens, et all (2003:74), etika didefinisikan sebagai berikut: 

“Ethics can be defined broadly as a set of moral principles or values.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika professional 

merupakan perangkat moral atau nilai yang menunjukkan suatu perilaku baik dan 

perilaku buruk. 

Sedangkan menurut Carmichael, Willingham dan Schaller (2003:28) 

pengertian etika adalah sebagai berikut: 

“Ethics are rules designed to maintain a profession on a dignified to 
guide members in theirs relation with each other, and to assure the 
public that the performance will maintain a high level of performance. 
Ethics are devided from fundamental values, many of which are hold in 
common by all professional.” 

 
 
 Dalam pernyataan tersebut, etika merupakan aturan yang ditetapkan untuk 

melindungi profesi, untuk menentukan anggota dalam berhubungan dengan 

sesama anggota, dan memberikan jaminan bahwa profesi akan memberikan hasil 

kinerjanya yang tinggi. 

 

2.4.2 Pengertian Kode Etik Profesional 

 Setiap profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus 

memiliki kode etik. Yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan 

mengatur tentang perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi  

Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang mempunyai standar 

mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena 

dengan demikian masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap profesinya. 

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat jika 

profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhannya. 

Menurut Chasin, Neuwirt, Levy (1990:4-6) definisi kode etik profesi 

auditor internal sebagai berikut: 
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“Code of professional ethics is a guide to accountants conduct in 

fulfilling their professional obligations and in activities affect the public 

view of the profession.” 

 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkankan bahwa etika profesional 

merupakan prinsip moral yang menunjukkan perilaku yang baik dan buruk yang 

bersangkutan dengan suatu profesi. Sedangkan kode etik professional adalah 

pernyataan-pernyataan yang berotorisasi yang digunakan sebagai pedoman 

perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. 

 Etika profesi berkaitan dengan independensi, disiplin pribadi dan integritas 

moral orang yang profesional. Kode etik mempengaruhi profesi, dimana 

ketentuan ini dikenalkan  oleh organisasi profesi terhadap para anggotanya yang 

dengan sukarela telah menerimanya lebih keras daripada hukum dan undang-

undang. Seseorang yang masuk dalam profesi auditor internal harus menerima 

kewajiban bahwa ia akan memegang teguh prinsip-prinsip, bekerja dengan selalu 

berusaha untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan profesinya dan akan 

mematuhi kode etik profesi serta norma-norma praktik profesional audit internal.  

Kode etik merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang 

menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada auditor internal dapat 

dilindungi terhadap segala perbuatan auditor secara individual yang tercela dan 

tidak bertanggung jawab. 

 

2.4.3 Tujuan Kode Etik 

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan 

menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar 

dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu 

memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karenanya, Konsorsium Organisasi 

Profesi Auditor Internal (KOPAI) menetapkan Kode Etik bagi para auditor 

internalnya. 
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Menurut KOPAI (2004:28) menyatakan bahwa : 

“Tujuan kode etik adalah untuk mengembangkan budaya etis dalam 

profesi internal auditing. Dengan kode etik ini para auditor menjalankan tanggung 

jawab profesinya dengan bijaksana penuh martabat dan kehormatan.” 

 

Sedangkan menurut Erni R. Ernawan (2007:125) tujuan dibuatnya kode 

etik  untuk : 

“Menjunjung martabat profesi atau memelihara kesejahteraan para 
anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan material para 
anggotanya. Sehingga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode 
etik yaitu : 

a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral. 
b. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis. 
c. Melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi.” 
 

2.4.4 Pentingnya Kode Etik Profesional 

 Dasar pemikiran yang melandasi penyusunan kode etik profesional auditor 

internal adalah kebutuhan tentang kepercayaan klien atau masyarakat terhadap 

mutu jasa yang diberikan oleh  para auditor internal. Kepercayaan akan semakin 

besar jika klien dapat percaya bahwa auditor internal yang melanggar kode etik 

akan mendapat sanksi dari rekan-rekan seprofesinya. 

Kode etik merupakan pertimbangan yang penting dalam praktik audit 

internal karena dapat membantu manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

membantu auditor internal dalam mempertahankan standar yang tinggi mengenai 

perilaku, kehormatan, dan sikap. ketentuan-ketentuan dalam kode etik ini meliputi 

prinsip-prinsip dasar yang ada dalam berbagai praktik auditor internal. Para 

anggota perhimpunan Auditor Internal Indonesia adalah mereka yang bertugas 

sebagai auditor internal dan atau mereka yang berkualifikasi Qualified Internal 

Auditor (QIA) harus menyadari bahwa pertimbangan-pertimbangan pribadi 

diperlukan dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Dalam hal adanya kemampuan 

teknis, anggota harus berusaha sekuatnya untuk dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam menerapkan standar audit internal, untuk kepentingan 

perusahaan, organisasi, dan masyarakat. 



BAB II Tinjauan Pustaka 

 

33

2.5 Efektivitas 

2.5.1 Pengertian Efektivitas 

 Konsep efektivitas dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu 

organisasi. Konsep ini menekankan sejauh mana tujuan organisasi yang dapat 

dicapai secara optimal. 

Arens, et al (2003:738) mengungkapkan bahwa : 

“Effectives refers to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to the resources used to achieved those objectives”. 

 

Kommarudin (1994:269) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut :  

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan (kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu.” 

 

 Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan organisasi. Efektivitas diperlukan 

karena merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi, sebab sebelum kita 

melakukan kegiatan dengan efisien kita harus yakin telah menemukan hal yang 

tepat untuk dilakukan.  

 

2.5.2 Efektivitas Audit 

Efektivitas audit dapat diartikan sebagai penerapan Statement of 

Responsibility of Internal Audit berupa analisis, penilaian, rekomendasi, konseling 

dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang direview untuk membantu 

setiap auditor dalam melaksanakan tugasnya. 

 Untuk mencapai audit yang efektif, ada lima faktor yang harus 

dipertimbangkan, yaitu: 

1. Akses 

Berkaitan dengan masalah ketersediaan informasi yang diperlukan oleh 

auditor untuk melaksanakan audit, akses dapat bersumber dari: 
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1) Fasilitas, meliputi seluruh realitas fisik yang mungkin dapat 

memberikan informasi bagi auditor yang melakukan observasi 

langsung. 

2) Catatan, yang mewakili realitas walaupun bukan realitas itu sendiri. 

3) Orang, terutama bila fasilitas dan catatan kurang mendukung. 

2. Objektivitas 

Merupakan keadaan jiwa yang memungkinkan seseorang untuk merasakan 

realitas seperti adanya. Hal tersebut dapat dicapai melalui kesadaran, 

pengetahuan formal, pengetahuan berdasarkan pengalaman, dan tidak 

adanya kecenderungan emosional. 

3. Kebebasan Pendapat 

Merupakan keadaan jiwa yang memungkinkan auditor untuk menyatakan 

sesuatu yang diketahuinya tanpa rasa takut akan adanya konsekuensi yang 

buruk. 

4. Ketekunan 

Pada umumnya ketekunan adalah kualitas yang berasal dari dalam diri 

auditor sehingga dapat dipengaruhi untuk menjadi lebih baik. 

5. Ketanggapan 

Merupakan perhatian auditor terhadap berbagai temuan, pembuatan 

keputusan adanya tindakan koreksi bila dianggap perlu. 

 

2.6 Program Pelaksanaan Audit Internal 

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan, pengujian dan 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up).  

Mengacu pada pengertian yang dikutip oleh Hiro Tugiman, auditor 

internal tidak terbatas pada perusahaan, tetapi meliputi senua organisasi baik yang 

berorientasi mencari laba atau tidak, sedangkan aktifitas organisasi meliputi 

aktivitas yang berhubungan dengan finansial maupun nonfinansial. Menurut Hiro 

Tugiman (1997:53-78), ada empat tahap pelaksanaan audit, yaitu : 
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“1. Perencanaan audit 
  2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 
  3. Penyampaian hasil audit 
  4. Tindak lanjut hasil audit.” 
 

2.6.1 Tahap Perencanaan Audit 

Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan 

melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui atau ditinjau atau direview 

oleh pengawas. Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan 

meliputi hal-hal berikut ini: 

1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaaan 

2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diperiksa. 

3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

5. Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 

6. Penulisan program pemeriksaan 

7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan 

akan disampaikan 

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan 

 

2.6.2 Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Auditor internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, 

dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut : 

1. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan 

pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 
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2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

3. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan 

dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 

4. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif pemeriksa harus terus dijaga dan sasaran pemeriksaan harus dapat 

dicapai. 

5. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit 

internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang 

diperoleh dan dianalisis uang dibuat serta harus mendukung dasar temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan. 

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 

7. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan 

menyetujui laporan akhir, sebelum laporan tersebut akan disampaikan. 

 

2.6.3 Tahap Penyampaian Hasil Audit 

 Auditor internal  harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 

1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. 

Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan 

secara formal atau informal. 

2. Auditor internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan 

dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir. 

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

pelaksanaan pemeriksaan; dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan peryataan 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. 

 

2.6.4 Tahap Tindak Lanjut Hasil Audit 

Auditor internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak 

lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Auditor internal harus 

memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan 

berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah 

menerima resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang 

dilaporkan. 

1. Tindak lanjut oleh auditor internal didefinisikan sebagai suatu proses 

untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari 

berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Suatu temuan dapat mencakup 

berbagai temuan lain yang relevan yang didapat oleh auditor dan lainnya. 

2. Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam 

ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian 

audit internal. 

3. Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu 

dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan audit yang dilaporkan. 

Pimpinan audit internal bertanggung jawab memperkirakan tindakan 

manajemen yang diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai 

temuan audit tersebut dapat dicarikan solusinya secara tepat waktu. Dalam 

menentukan luas dari tindak lanjut, auditor internal harus 

mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan dengan 

tindak lanjut, yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi. 
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4. Manajemen senior dapat menetapkan untuk menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, 

berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Dewan harus 

diberikan laporan tentang temuan audit yang penting. 

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

audit internal.  

6. Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan dalam menentukan 

berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat, seperti temuan yang 

dilaporkan, tingkat usaha, biaya risiko, tingkat kesulitan, dan jangka  

waktu yang dibutuhkan. 

7. Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan 

segera memerlukan tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus terus 

dimonitor oleh auditor internal hingga diperbaiki karena berbagai akibat 

yang mungkin ditimbulkan terhadap organisasi. 

8. Terdapat pula berbagai keadaan dimana pimpinan audit internal menilai 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen telah cukup, bila 

dibandingkan dengan pentingnya  temuan audit. Dalam hal-hal tertentu, 

tindak lanjut dapat dilakukan sebagai bagian dari audit yang akan diadakan 

kemudian. 

9. Auditor internal harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan 

terhadap temuan audit memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari 

dilakukannya tindakan tersebut. 

10. Pimpinan unit audit internal bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan 

tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan audit. 

11. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan kerugian yang 

terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam 

penerapan tindakan korektif. 

12. Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang 

meliputi: jangka waktu yang disediakan manajemen, verifikasi, tidak 

lanjut, dan sebagainya. 
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