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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Peranan 

 Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994,768) adalah sebagai 

berikut: 

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

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

ada padanya; 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan fungsi 

dari setiap variabel dalam hubungan sebab akibat dalam penulisan skripsi ini 

untuk mempelajari apakah audit internal dapat meningkatkan efektivitas 

pengendalian internal penjualan. 

  
2.2. Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal  

 Audit Internal diadakan dalam organisasi bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja organisasi secara keseluruhan dan membantu manajemen dalam 

melaksanakan tugasnya melalui pemberian saran yang berguna untuk 

memperbaiki kinerja di setiap tingkatan manajemen.  

 Definisi audit menurut Arens dan Loebbecke (2000,9) 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”. 

  
Artinya audit adalah suatu perhimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti 

mengenai keterangan-keterangan untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian 

antara keterangan-keterangan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah 
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ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seorang yang independen dan 

kompeten. 

 Dari definisi di atas, kita telah melihat definisi audit dalam arti luas, 

namun kali ini penulis lebih menekankan pada audit yang dilakukan oleh auditor 

internal. Ada beberapa pendapat mengenai Audit Internal, diantaranya: 

 Hiro Tugiman (1997,11) mengemukakan pengertian internal auditing 

sebagai berikut: 

“Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam 

suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan”. 

 Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998,202) mengemukakan 

pengertian internal auditing sebagai berikut: 

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat 

dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, 

keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa kepada manajemen”. 

Pengertian audit internal juga dikemukakan oleh Boynton dan Kell 

(1996,839) sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

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

organization”. 

 Dari istilah-istilah yang terdapat pada definisi di atas dapat dijabarkan 

lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Independent, menunjukkan bahwa audit tersebut bebas dari pembatasan luas 

dan keefektivan tinjauan atau temuan dan kesimpulan. 

2. Appraisal, menyatakan keyakinan penilaian internal auditing dalam membuat 

kesimpulan hasil audit. 

3. Establish, menyatakan pengakuan badan usaha atas peranan yang dijalankan 

oleh auditor internal. 

4. Examine and evaluate, menyatakan peranan utama kegiatan internal auditing 

untuk menentukan fakta serta memberikan pendapat atas hasil evaluasinya. 



 
 

Bab II  Tinjauan Pustaka
 

“Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Penjualan”  
10 

5. Its activities, menyatakan luasnya ruang lingkup dari pekerjaan auditor 

internal yang meliputi seluruh aktivitas organisasi. 

6. Service, menyatakan bantuan dan pelayanan merupakan hasil akhir dari semua 

pekerjaan auditor internal. 

7. To the organization, menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan internal 

auditing berhubungan dengan seluruh personalia perusahaan, dewan (termasuk 

audit committee) dan para pemegang saham. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian audit internal mencakup: 

1. Internal Auditing merupakan suatu aktivitas yang bebas dalam suatu 

organisasi. Orang yang melakukan penilaian adalah pegawai perusahaan. 

2. Dalam pengukuran ini, independensi dan objektivitas harus dipegang. 

3. Independensi , auditor internal bertanggung jawab langsung pada pimpinan. 

4. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial 

maupun non finansial. 

5. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan 

sesuai dengan target dalam mencapai tujuan organisasi. 

 Adapun pengertian internal auditing yang ditetapkan IIA’S Board of 

Directors (Juni, 1999) adalah : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 
of risk management, control and governance processes”. 

Dari definisi di atas  dapat disimpulkan bahwa internal auditing merupakan :  

1. Suatu aktivitas independen yang objektif. 

2. Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi.  

3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi. 

4. Membantu organisasi dalam usaha pencapaian tujuannya. 

5. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses 

pengaturan pengolahan organisasi.   
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2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Internal Auditing  

 Tujuan internal auditing adalah untuk membantu semua anggota 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan 

memberikan analisis, penilaian, saran dan rekomendasi yang objektif mengenai 

kegiatan yang diperiksanya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Brink and Witt 

(1982,834) menyatakan sebagai berikut: 

“The objective of internal auditing is to assist members of the 
organization in the effective discharge of their responsibilities to this end, 
internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, 
recommendations, counsel and information concerning the activities 
reviewed. The audit objective includes promoting effective control at 
reasonable cost”.       

 
 Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tujuan internal auditing 

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Untuk itu auditor internal akan melakukan analisis, 

penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan audit mencakup pula 

pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. 

 Tujuan internal auditing yang ditarik dari pengertian internal auditing yang 

ditetapkan oleh IIA’S Board of Director , tujuan internal auditing adalah 

membantu organisasi dalam usaha pencapaian tujuan, dengan suatu pendekatan 

disiplin yang sistematis , mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen 

resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. 

 Mengenai ruang lingkup internal auditing, Hiro (1995,8) 

mengemukakannya sebagai berikut: 

“Lingkup pekerjaan dari pemeriksaan internal (Internal Auditor) haruslah 
meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan 
sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas dari 
pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”. 

Lebih jauh lagi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keandalan informasi: Auditor internal haruslah memeriksa keandalan 

(reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan 

serta cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 
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2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-

undangan: Auditor internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan 

untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijakan, 

prosedur, rencana, hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Perlindungan terhadap harta: Auditor internal haruslah memeriksa apakah 

semua aktiva telah dipertanggungjawabkan dengan benar dan dilindungi. 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: Auditor internal 

menilai keekonomisan dan efisiensi pemakaian berbagai sumber daya.  

5. Pencapaian tujuan Auditor internal haruslah menilai pekerjaan operasi atau 

program-program usaha untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai  

sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

2.2.3 Fungsi dan Tanggung jawab Internal Auditor 

 Fungsi dan tanggung jawab internal auditing dalam suatu organisasi harus 

ditetapkan dengan jelas, tertulis pada dokumen formal dan mendapat persetujuan 

dari pimpinan tertinggi. 

 Hartadi (1987,187) mengemukakan fungsi internal auditing adalah: 

“Melaksanakan kegiatan bebas dan memberi saran-saran suatu fungsi 

pengendalian manajemen guna mengukur dan meneliti efektivitas 

pengendalian intern”.  

Mengenai tanggung jawab auditor internal, Brink and Witt (1982,834) 

mengemukakan sebagai berikut: 

“The responsibility of internal auditing is to serve the organization in the 
manner that is consistent with the standards for the Professional Practise 
of Internal Auditing and with Professional Standards of conduct such as 
the Code of Ethics of the Institute of Internal Auditors. This responsibility 
includes coordinating internal audit activities with other so as to best 
achieve the audit objectives and the objectives of the organization.” 

 Dalam pernyataan di atas bahwa tanggung jawab bagian auditor internal 

adalah berupa kewajiban untuk memberikan informasi dan saran-saran kepada 

manajemen serta mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan kode 

etik yang berlaku. Selain itu  mengkoordinasikan kegiatannya dengan bagian lain 

sebaik mungkin sesuai dengan tujuan audit dan tujuan dari perusahaan.  
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2.2.4  Kualifikasi Internal Auditor  

2.2.4.1. Independensi dan Objektivitas  

 Agar seorang auditor internal efektif melaksanakan tugasnya, auditor harus 

independen atau bebas dari aktivitas-aktivitas yang diauditnya. Hal ini hanya 

tercapai jika ia diberikan kedudukan yang disyaratkan dalam organisasi dan 

memiliki tingkat objektivitas yang diperlukan,  seperti  yang  dikemukakan oleh  

Boynton dan Kell (1996,843-844) sebagai berikut: 

“Internal auditors should be independent of the activities they audit. 
Independence is achieved through organizational status and objectivity. 
Objectivity requires internal auditor to have an independent mental 
attitude in performing their audits. Objectivity is impaired when the 
internal auditor assumes operating responsibilities or makes 
management decisions”. 

 
 Jadi independensi memungkinkan auditor internal untuk dapat melakukan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif dan memungkinkan auditor internal 

membuat pertimbangan penting secara netral serta tidak menyimpang. 

Independensi tersebut dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. 

 Status organisasi adalah kedudukan formal di dalam organisasi secara 

keseluruhan. Kedudukan auditor internal di dalam perusahaan hendaknya 

memungkinkan dia untuk melaksanakan audit yang seluas-luasnya, sehingga 

dapat melaksanakan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan memberikan 

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

yang dapat menghilangkan sikap independennya. Oleh karena itu internal auditing 

hendaknya berada dan bertanggung jawab kepada pejabat yang memiliki posisi 

dan pengaruh yang cukup tinggi, sehingga pejabat tersebut dapat memberikan 

wewenang yang dimilikinya kepada auditor untuk melaksanakan audit yang 

seluas-luasnya. 

 Independensi diartikan dengan memberikan pendapat yang tidak memihak 

dalam melaksanakan audit, dan tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang 

diauditnya. Hal ini dikemukakan oleh Hiro (1997,20) sebagai berikut: 

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 
pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian (independen) para 
internal auditor dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan 
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tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi 
pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status 
organisasi dan sikap objektif para auditor internal”.   

 
 Objektivitas adalah sikap mental yang independen yang harus dimiliki dan 

dikembangkan oleh internal auditor dalam melaksanakan audit. Untuk mencapai 

objektivitas, auditor harus bebas dari tanggung jawab operasional. Hal ini 

disebabkan karena ia tidak mungkin bersikap objektif dalam menilai pencapaian 

suatu fungsi yang merupakan tanggung jawab dan wewenangnya jika ia harus 

menyusun, menerapkan, dan mengoperasikan kegiatan perusahaan. 

  Seperti yang dikemukakan oleh Holmes dan Burns yang dialih bahasakan 

oleh Moh. Badjuri (1998,153) sebagai berikut: 

"1. Status internal auditing dalam organisasi dan dukungan yang diberikan 
manajemen kepadanya merupakan penentu utama ruang lingkup dan 
nilainya. 

2. Objektivitas sangat penting bagi fungsi audit. Oleh karena itu, auditor 
internal janganlah merancang dan menerapkan prosedur, catatan, atau ikut 
serta dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya akan diriview dan dinilai 
sendiri dan yang mungkin sekali akan mengurangi independensinya”. 

 
  Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu organisatoris 

internal auditing dan dukungan yang diberikan manajemen mengharuskan kepala 

bagian internal auditing mempertanggungjawabkan pada pejabat yang lebih 

tinggi, agar menjamin audit yang luas, pertimbangan yang matang dan 

rekomendasi yang berharga. 

2.2.4.2 Kompetensi Internal Auditing 

 IAI dalam Standar Profesional Akuntan Publik (1994,332.4) 

mengemukakan tentang kompetensi auditor internal sebagai berikut: 

“1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor 
internal; 

2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan; 
3. Kebijakan, program, dan prosedur audit; 
4. Praktek-praktek 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”. 
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 2.2.5  Program Internal Auditing 

 Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah kerja yang 

terperinci yang akan dilaksanakan dalam audit yang didasarkan atas tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada atas objek yang diperiksa. 

 Bentuk program audit yang sistematis dan terarah sangat diperlukan untuk 

aktivitas audit yang efektif dan efisien karena dalam program audit mencakup 

perencanaan untuk tindakan, prosedur tertentu yang akan diikuti dan 

menggambarkan tahap-tahap yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan 

audit yang objektif. 

 Progam audit biasanya menyatakan ukuran sample khusus untuk dipilih   

dan   saat   pengujiannya   seperti  diungkapkan  oleh  Arens   dan Lobbecke 

(2000,178) yaitu: 

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

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

the test”. 

 Di samping manfaat yang telah dikemukakan di atas bahwa program audit 

mengarah pada tujuan audit, program audit juga akan membantu dalam 

pencapaian audit yang lebih efisien dan efektif. 

Dan menurut Hiro (1997,58) program audit haruslah: 

1. Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, 
penafsiran,  dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama 
audit. 

2. Menetapkan tujuan audit. 
3. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk 

mencapai     tujuan audit. 
4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi 

yang akan diteliti. 
5. Menetapakan sifat dan luas pengujian yang diperlukan. 
6. Merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan. 
7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan 

disampaikan. 
8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 
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2.2.6 Pelaksanaan Internal Auditing  

 Dalam melaksanakan auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja. Langkah-langkah kerja auditor dalam melaksanakan audit internal 

dikemukakan oleh Hiro (1995,45)  sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pemeriksaan 
b. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 
c. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 
d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  

 Pengertian empat langkah kerja dalam pelaksanaan internal auditing di 

atas adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pemeriksaan. Perencanaan harus didokumentasikan dan 

mencakup: 

a. Penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan; 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diaudit; 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit; 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu; 

e. Melaksanakan survai secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

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

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam audit, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diaudit; 

f. Penulisan program audit; 

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

disampaikan; 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi . Prosesnya adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan 

dengan tujuan  dan ruang lingkup kerja audit;  

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi; 

c. Prosedur audit, termasuk teknik sampling dan pengetesan, harus terlebih 

dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila 
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keadaan menghendaki demikian; 

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

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif auditor terus dijaga dan sasaran audit dapat dicapai; 

e. Kertas kerja audit adalah dokumen audit yang harus dibuat oleh auditor 

dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian internal auditing. 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan. Auditor internal  harus melaporkan hasil 

audit yang dilakukannya. 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap audit selesai dilakukan. Laporan sementara dapat 

dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secraa formal atau 

informal; 

b. Auditor internal  harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan 

rekomendasi-rekomendasi dengan tingkat manajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir; 

c. Laporan harusalah objektif, jelas, ringkas, membangun, dan tepat waktu; 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

audit, dan bila dipandang perlu laporan harus pula berisikan pernyataan 

tentang pendapat auditor; 

e. Laporan mencakup rekomendasi yang membangun dan menyertakan 

tindakan koreksi yang memuaskan; 

f. Pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit; 

g. Pimpinan internal auditing atau staf yang ditunjuk harus menelaah dan 

menyetujui laporan audit akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan 

menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.   

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Auditor internal harus menentukan apakah 

tindakan koreksi dilaksanakan dan mencapai hasil yang diharapkan.  
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2.2.7. Laporan Audit Internal  

 Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan 

haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit. 

Pimpinan auditor internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui 

laporan audit akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan 

kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 

Adapun kriteria laporan audit yang dikemukakan oleh Hiro (1995,64) 

sebagai berikut: 

“Laporan audit harus memenuhi kriteria berikut ini: Obyektif, jelas, 

ringkas, dan tepat waktu”. 

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Obyektif 

Laporan secara keseluruhan, haruslah berdasarkan fakta. Setiap pernyataan, 

angka dan referensi harus didasarkan atas bukti-bukti yang kuat. Auditor harus 

berusaha dengan segala upaya, agar laporannya dapat dipercaya atau 

diandalkan. Keandalan haruslah menjadi ciri dari laporan audit internal. 

2. Jelas 

Tujuan laporan audit adalah agar diambil tindakan yang perlu, oleh karena itu 

laporan harus efektif dan agar laporan efektif, laporan harus jelas. 

Kejelasannya menyangkut banyak hal, tetapi pada fokusnya hal ini harus 

disadari auditor ketika ia menulis atau menyampaikan laporannya. 

3. Ringkas 

Ringkas berarti membuang hal-hal yang tidak berguna atau berlebih-lebihan. 

Ringkas bukan berarti pendek, akan tetapi ringkas berarti menghilangkan apa 

yang tidak relevan dan tidak material yang tidak menunjang tema pokok 

laporan. 

4. Tepat waktu 

Laporan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi 

yang mutakhir. Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila laporan tidak tepat 

waktunya. 
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 Pelaporan merupakan tahapan yang penting dari proses audit, karena 

bagaimanapun baiknya pekerjaan internal auditing dengan hasil analisis yang 

memuaskan tidak akan berguna apabila segala bentuk temuannya tidak 

disampaikan pada manajemen. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan audit yang baik 

menurut Amin Widjaja Tunggal (1994,153-154),  yaitu: 

"1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah  
audit selesai. Laporan intern baik secara tertulis maupun lisan dapat 
juga disampaikan; 

2. Internal  audit  harus  mendiskusikan temuan-temuan  audit, 
kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi   yang diusulkan dengan 
manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi 
tersebut; 

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

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

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

 Laporan audit internal harus memberikan jasa-jasa yang bersifat protektif 

dan konstruktif dari pihak auditor kepada manajemen. Temuan-temuan atau 

pendapat dari bagian internal audit dapat membantu manajemen untuk 

menjalankan aktivitasnya dengan baik serta rekomendasinya dapat membuat 

manajemen waspada terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan.  

  Laporan yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan 

kualitas pekerjaan auditor internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena 

ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi. 

2.2.8 Tindak Lanjut Laporan Internal Auditing  

 Selanjutnya tahap yang cukup penting adalah tindak lanjut yaitu tindakan 

yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai rekomendasi yang 

dikemukakan internal auditing dalam laporan hasil audit dengan tujuan guna 

memperbaiki kekurangan yang tercantum di dalamnya. 

Seperti diungkapkan oleh Brink and Witt (1982,307): 
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“Internal auditing should determine that corrective action was taken and 

is achieving the desired result, or the board has assumed the risk of hot 

taking corrective action on reported findings”. 

 Pengertian di atas dapat dijelaskan  bahwa Pemeriksaan 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 terhadap berbagai 

temuan yang dilaporkan. 

2.3. Efektivitas  

 Efektivitas menurut Komarudin (1994,269) : 

“ Suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) 

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan terlebih 

dahulu.” 

 Dan menurut Hiro Tugiman (1997,115) pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut : 

"1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). 
2. Manjur atau mujarab. 
3. Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan). 
4. Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)”.  

 
 Dari kedua definisi di atas mengenai efektivitas, dapat diketahui bahwa 

efektivitas dapat dijadikan suatu alat yang mengukur keberhasilan atau kegagalan 

suatu perusahaan terhadap kegiatan yang dilakukannya. 

2.4. Pengendalian Internal   

2.4.1. Pengertian Pengendalian Internal 

 Suatu pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses dan efektif 

tidaknya manajemen suatu perusahaan. Pengendalian ini sangat diperlukan untuk 

meminimalkan penyelewengan yang dapat terjadi pada perusahaan. 

 Pengertian pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh 

Boynton dan Kell (1996,254) adalah: 

“Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity’s 
board of directors, management, and other personnel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 
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following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability 
of financial reporting, and compliance with applicable laws and 
regulations”. 

 
 Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, 

yang didisain untuk memberikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan 

keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  

 Pengendalian internal mengarah pada sebuah proses karena pengendalian 

internal menyatu ke dalam kegiatan operasi organisasi dan merupakan bagian 

integral kegiatan utama manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

Sedangkan, Arens (2000,228) mengemukakan pengendalian internal 

adalah sebagai berikut : 

“A system of internal control consist of policies and procedures designed 

to provide management with reasonable assurance that the company 

achieves its objectives and goals.” 

 Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal 

merupakan sekumpulan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang layak kepada manajemen bahwa tujuan dan sasaran 

yang dianggap penting oleh perusahaan akan dapat ataupun tidak tercapai.  

Dengan demikian pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi 

oleh semua anggota organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

operasi, kualitas laporan keuangan dan dipatuhinya hukum dam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2.4.2. Tujuan Pengendalian Internal 

 Tujuan pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Boynton 

dan Kell (1996,254) adalah sebagai berikut: 

"1.  Effectiveness and efficiency of operations; 

2. Reliability of financial reporting; 

3. Compliance with applicable laws and regulations”. 
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Tujuan pengendalian internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Effectiveness and efficiency of operations.  

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat 
mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
 

2. Reliability of financial reporting.  

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan 
data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen 
sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji 
kebenarannya. 
 

3. Compliance with applicable laws and regulations.  

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan 
karyawan terhadap hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan 
merupakan alat pengendali dari berbagai kegiatan perusahaan yang 
harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi. 

  

Ketiga tujuan pengendalian tersebut merupakan hasil dari suatu pengendalian 

internal yang memadai, sedangkan komponen-komponen pengendalian internal 

merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang memadai 

tersebut. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan harus mempertimbangkan 

komponen-komponen pengendalian internal.  

2.4.3. Komponen-komponen Pengendalian Internal 

 Setiap perusahaan memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang 

berbeda sehingga pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan belum 

tentu baik untuk perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan.   

 Menurut COSO yang dikutip oleh Boynton dan Kell (1996,259) 

komponen-komponen pengendalian internal yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Control environment 
2.  Risk assessment 
3. Control activities 
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4. Information and communication 
5. Monitoring 

 
 Kelima komponen pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan secara 

garis besar sebagai berikut: 

1.   Lingkungan pengendalian (control environment) 

Lingkungan pengendalian menentukan sifat dan kesadaran akan pengendalian 

dari masing-masing orang yang ada dalam organisasi. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar bagi keseluruhan unsur pengendalian internal. 

Lingkungan pengendalian perusahaan terdiri dari berbagai faktor yaitu: 

a. Integrity and ethical values (integritas dan nilai etika)   

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang 

mendisain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang memadai 

disainnya, namun dijalankan oleh orang yang tidak menjunjung tinggi 

integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya 

tujuan pengendalian internal. 

b. Commitment to competence (komitmen terhadap kompetensi) 

 Untuk mencapai tujuan entitas, personil di setiap tingkat organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi 

mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan ketrampilan 

yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan 

pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. 

c. Board of directors or audit committee participation (dewan komisaris dan 

komite audit). 

 Untuk menciptakan independensi auditor, perusahaan-perusahaan yang go 

public sebaiknya mengalihkan wewenang penunjukkan auditor dari tangan 

manajemen puncak ke tangan dewan komisaris atau komite audit. Dewan 

komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan 

hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. 

d. Management’s philosophy and operating style (filosofi manajemen dan 
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gaya operasi) 

 Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi 

perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya 

dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. 

Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu 

perusahaan harus dilaksanakan. 

e. Organizational structure (struktur organisasi) 

 Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring aktivitas perusahaan. 

Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian 

wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

f. Assignment of authority and responsibility (pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab) 

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan 

perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan 

pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan 

berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. 

g. Human resource policies and practices (kebijakan dan prosedur 

kepegawaian) 

Karyawan merupakan unsur yang paling penting dalam setiap 

pengendalian internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten 

dan jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai 

batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan 

pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. 

 

2. Ramalan risiko (risk assessment)  

Ramalan risiko suatu usaha untuk tujuan laporan keuangan adalah untuk 

mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang relevan bahwa 

penyiapan laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

diterima umum. Risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan berikut: 
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a. Changes in operating environment (perubahan dalam lingkungan operasi 

perusahaan) 

b. New personnel (karyawan baru) 

c. New or revamped information system (sistem informasi baru) 

d. Rapid growth (pertumbuhan yang cepat) 

e. New technology (teknologi baru) 

f. New lines products, or activity (lingkungan, produk, atau kegiatan baru) 

g. Cooperate restructurings ( restrukturisasi perusahaan) 

h. Foreign operation (operasi perusahaan secara internasional) 

i. Accounting pronouncements 

 
3. Aktivitas pengendalian (control activities) 

Kegiatan pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang 

merasakan  bahwa diperlukannya tindakan untuk meredam risiko dalam upaya 

pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian meliputi: 

a. Performance reviews (review kerja) 

b. Information processing (pemrosesan informasi) 

c. Physical control (pengendalian fisik) 

d. Segregation of duties (pemisahan tugas) 

 
4. Informasi dan komunikasi (information and communication) 

Sistem informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan, tujuan-

tujuan, termasuk  juga sistem akuntansi  yang terdiri dari metode dan catatan-

catatan yang disusun untuk mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan 

melaporkan transaksi-transaksi satuan usaha dan untuk 

mempertanggungjawabkan hal-hal yang berhubungan dengan aktiva, hutang 

dan hak milik. Kualitas sistem informasi secara keseluruhan mempengaruhi 

kemampuan manajemen dalam membuat keputusan yang tepat guna 

mengendalikan seluruh aktivitas satuan usaha dan dapat menyediakan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya. 
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5. Pemantauan (Monitoring)   

Tanggung jawab manajemen yang paling penting adalah untuk 

menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Manajemen mengamati 

pengendalian secara terus menerus untuk mempertimbangkan apakah 

pengendalian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dan 

apakah pengendalain tersebut perlu diperbaiki lagi guna disesuaikan dengan 

perkembangan keadaan. 

 

2.4.4. Keterbatasan Pengendalian Internal 

Tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua 

pemborosan-pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu 

perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki 

keterbatasan bawaan. 

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal, menurut 

Mulyadi (1998,173) sebagai berikut: 

"1. Kesalahan dalam pertimbangan.  
Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam 
mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 
melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 
keterbatasan waktu, atau tekanan lain; 

2. Gangguan. 
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 
karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat 
kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan; 

3. Kolusi. 
 Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi. Kolusi dapat megakibatkan bobolnya pengendalian 
intern yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak 
terungkapnya ketidak beresan atau tidak terdeteksinya kecurangan 
oleh pengendalian yang dirancang; 

4. Pengabaian oleh manajemen. 
 Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 
manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau 
kepatuhan semu; 

5. Biaya lawan manfaat. 
 Untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi 

manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut”. 
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2.5. Penjualan 

2.5.1. Pengertian Penjualan 

 Setiap fungsi manajemen mempunyai masalah yang beraneka ragam dan 

cukup rumit. Penjualan merupakan suatu bidang yang dinamis, disertai dengan 

kondisi yang terus berubah-ubah, sehingga selalu terjadi masalah yang baru dan 

berbeda. 

 Meskipun banyak jenis masalah yang tercakup dalam fungsi pengelolaan 

penjualan, tetapi ada beberapa problem yang umum, antara lain: produk, 

penetapan harga, distribusi, metode penjualan, organisasi, perencanaan dan 

pengendalian. 

 Menurut Kothler’s (1984,448) penjualan mempunyai pengertian sebagai 

berikut: 

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

 Secara yuridis formal, pengertian penjualan dapat diambil dari Kamus 

Bisnis Perbankan (Guritno,1994,363) memberikan pengertian sebagai berikut: 

“Penjualan ialah perbuatan atau hal menjual, khususnya berupa pengalihan 

kepemilikan dan hak atas suatu hak milik (property) dari seseorang kepada 

orang lain dengan harga tertentu”. 

Yang dimaksud penjualan di sini adalah penjualan barang atau jasa yang 

menjadi objek utama dari operasi perusahaan dan berlangsung secara rutin. 

Penjualan yang tidak rutin dan hanya sekali-sekali tidak termasuk ke dalam 

penjualan ini. Penjualan yang tidak termasuk kategori di atas, seperti penjualan 

aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi. 

 

2.5.2. Tujuan Penjualan 

 Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk 

mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapatkan laba maksimum, dan 

mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkan volume penjualan. 
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 Usaha untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya tidak hanya dilakukan 

oleh pelaksana penjualan atau para penjualnya saja. Kerja sama yang baik di 

antara bagian-bagian dalam perusahaan, seperti bagian produksi, bagian 

personalia, bagian keuangan, dan bagian lainnya yang harus dilaksanakan dan 

dikoordinasi dengan baik. 

 Penjualan merupakan salah satu aktivitas penting dalam perusahaan, 

karena adanya penjualan maka terbentuklah pendapatan yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. La Midjan (1995,176) 

mengemukakannya sebagai berikut: 

“Akibat adanya penjualan dapat merubah posisi harta dan 
menyangkut: 

a. Timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit atau masuknya uang 
kontan kalau penjualan  secara kontan; 

b. Kuantitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan”. 
 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, menurut La Midjan (1995,177) 

bagian penjualan memegang peranan yang penting, yaitu: 

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

2. Mencatat pesanan-pesanan yang diterima; 
3. Mengeluarkan dokumen perintah untuk mengeluarkan barang dan 

mengawasi pengiriman;  
4. Mencatat akibat-akibat materiil dan finansial dari aktivitas penjualan; 
5. Membuat faktur penjualan; 
6. Menyusun data statistik penjualan; 
7. Menyusun laporan penjualan”. 

 

2.5.3. Efektivitas Penjualan 

Suatu penjualan dapat dikatakan efektif dalam melaksanakan segala 

kegiatan penjualannya jika perusahaan tersebut mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Adanya perkembangan penjualan yang dapat dilihat volume penjualan 

yang terus meningkat dan adanya anggaran penjualan yang dapat 

direalisasikan. 

2. Transaksi penjualan dicatat sesuai dengan tanggal transaksi dan diarsip 

dengan bernomor urut dan dapat segera direalisasikan menjadi 
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pendapatan sesuai dengan batas waktu kredit. 

3. Kegiatan penjualan mulai dari penerimaan pesanan penjualan sampai 

penyerahan barang dapat diselesaikan sesuai dengan pesanan yang 

diterima dari pelanggan, sehingga operasi perusahaan dapat berjalan 

lancar dan efisien. 

4. Tercapainya kepuasan pelanggan atas produk yang dipesannya. 

 

2.6. Pengendalian Internal Penjualan 

Kegiatan penjualan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan sehingga 

mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh 

laba sehubungan dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, dan 

penelitian yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode dan 

pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang 

dikehendaki, dengan  biaya  yang  wajar,  yang  menghasilkan  laba  kotor  ini,  

yaitu:  1) investasi dalam modal kerja dengan fasilitas-fasilitas; 2) volume 

penjualan;  3) biaya operasional;  4) laba kotor. 

 Oleh karena itu, pengendalian akuntansi terhadap penjualan adalah 

laporan-laporan yang menganalisis kegiatan penjualan yang mengungkapkan 

hubungan-hubungan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki 

dari tujuan, dari anggaran, atau dari standar, yang telah dihitung dengan cara yang 

tepat agar ada tindakan perbaikan.  

 Pengertian pengendalian penjualan didefinisikan oleh Wilson dan 

Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (1996,259) 

sebagai berikut: 

“Pengendalian penjualan meliputi analisa, penelaahan, dan penelitian yang 
diharuskan terhadap kebijakan, prosedur, metode, dan pelaksanaan yang 
sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, 
dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan 
untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas investasi (return 
on investment=ROI)”. 
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2.6.1. Tujuan Pengendalian Internal Penjualan 

 Menurut Arens dan Lobbecke (2000,406) tujuan dari penerapan 

pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

"1.  Recorded sales are for shipments actually made to existing customers 
(existence); 

2. Existing sales transactions are recorded (completeness); 
3. Recorded sales are for the amount of goods shipped and are correctly 

billed and recorded (accuracy); 
4. Sales transactions are property classified (classification); 
5. Sales are recorded on the correct dates (timing); 
6. Sales transactions are properly included in the accounts receievable 

master file and are correctly summarized (posting and 
summarization)”. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penjualan yang dicatat adalah untuk pengiriman aktual kepada pelanggan non 

fiktif (keabsahan); 

2. Transaksi penjualan yang ada telah dicatat (kelengkapan); 

3. Penjualan yang dicatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan ditagih 

serta  dicatat dengan benar (penilaian); 

4. Transaksi penjualan diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi); 

5. Penjualan dicatat dalam waktu yang sesuai (tepat waktu); 

6. Transaksi penjualan dimasukkan dengan pantas dalam berkas induk dan 

diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran). 

Jelas bahwa aktivitas penjualan perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya 

penggelapan, pencurian ataupun kesalahan dalam pencatatan agar perusahaan 

terhindar kerugian. Untuk mencapai tujuan yang telah dikemukakan di atas, 

pimpinan perusahaan perlu menetapkan suatu pengendalian internal atas 

penjualan yang memadai. 

 

2.6.2. Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan 

 Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan perusahaan. Suatu 

perusahaan yang efektif merupakan suatu kelompok individu yang bekerjasama 

mengambil tindakan-tindakan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. 
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Efektivitas juga selalu dikaitkan dengan masalah efisiensi karena sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan terbatas jumlahnya. 

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber atau biaya atau masukan yang 

sama unytuk menghasilkan keluaran yang lebih besar. Oleh karena itu tujuan 

perusahaan harus dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal, artinya 

terhindar dari kegiatan atau pemborosan yang tidak perlu dalam setiap aspek 

usaha. 

 Adapun kriteria mengenai efektivitas pengendalian internal penjualan 

menurut La Midjan (1995,178) adalah sebagai berikut: 

� Transaksi penjualan yang terjadi dicatat dan otorisasi dengan tepat. 
� Transaksi penjualan atas sejumlah barang yang akan dikirimkam dan 

difaktur dicatat dengan benar, diklasifikasikan dengan tepat dan atas 
dasar waktu yang tepat. 

� Transaksi penjualan yang dicatat adalah untuk dikirim kepada 
langganan yang sah. 

� Transaksi penjualan dimasukan dengan tepat kedalam catatan 
tambahan yang diikhtisarkan dengan benar. 

 
2.7. Internal Auditing Penjualan 

 Mengingat penjualan merupakan salah satu unsur yang penting dan perlu 

dilindungi dalam suatu perusahaan, maka suatu pengendalian internal yang 

memadai sangatlah dibutuhkan. Suatu pengendalian internal yang memadai atas 

penjualan dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian karena kesalahan 

ataupun penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi. Adapun Internal 

Auditing atas penjualan menurut Mulyadi (1998,267) yang bertujuan untuk : 

1. Menentukan seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 
dipatuhi sehubungan dengan transaksi penjualan. 

2. Untuk menjamin transaksi penjualan : 
� yang dicatat adalah absah. 
� yang dicatat telah diotorisasi. 
� yang ada telah dicatat. 
� telah dinilai wajar. 
� telah dicatat pada waktu yang tepat. 
� telah dimasukan kedalan berkas induk dan diikhtisarkan dengan 

benar. 
3. Menilai ketaatan terhadap hukum 
4. Memeriksa catatan-catatan dan membuat rekomendasi atas 

penyimpangan untuk perbaikan operasi perusahaan. 
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2.8. Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivit as 

Pengendalian Internal Penjualan 

 Pengendalian internal merupakan alat bantu manajemen dalam usaha 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengetahui baik tidaknya 

pengendalian internal yang dijalankan perusahaan, harus ada penilaian terhadap 

pengendalian internal tersebut. 

 Untuk memeriksa dan menilai efektivitas pengendalian internal yang telah 

ditetapkan, diperlukan audit internal yang juga menilai petugas yang 

melaksanakannya. 

 Aktivitas penjualan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari 

kegiatan pengendalian apabila manajemen perusahaan benar-benar terlaksana 

dengan baik. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas penjualan, manajemen 

memerlukan adanya laporan-laporan untuk menganalisis aktivitas tersebut yang 

mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan, standar atau kriteria 

yang ditetapkan agar segera dapat diambil suatu tindakan perbaikan. 

 Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah penyelewengan 

atau kesalahan dalam pengendalian, karena internal audit akan mengecek secara 

konstan dan terus menerus untuk ketepatan dan perbaikan dari pengendalian. 

 Jadi audit internal atas penjualan meliputi audit terhadap semua aspek 

pengendalian internal penjualan, sehingga dapat diketahui efektifitas 

pengendalian internal penjualan. 

Peranan Audit Internal disini adalah membantu manajemen dalam 

menyusun, melaksanakan dan mengawasi pengendalian tersebut. Audit internal 

dapat memberikan saran kepada manajemen mengenai langkah langkah yang 

harus diambil agar tujuan dari perusahaan dapat dicapai dengan efesien. 

Audit internal berperan aktif mulai dari penyusunan rencana pengendalian 

intern atas penjualan, pelaksanaan pengendalian intern atas penjualan sampai pada 

evaluasi pelaksanaan pengendalian intern atas penjualan diakhir pelaksanaan. 

Manajemen dapat mengandalkan penilaian, rekomendasi, saran dan informasi 

hasil audit internal sebagai alat analisa yang objektif, yang berguna dalam 

pengendalian dan pelaksanaan kegiatan organisasi. Namun demikian audit internal 
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hanya akan berperan dalam meningkatkan efektifitas pengendalian intern atas 

penjualan jika pelaksanaan auit internal betul-betul memadai yang dapar dilihat 

dari : 

1. Orang yang melaksanakan audit internal harus memiliki indepedensi, 

memberikan penilaian, analisa, dan rekomendasi yang objektif. 

2. Auditor internal harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, auditing 

dan komputer serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat 

dan seksama. 

3. Lingkung pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi  

terhadap kecukupan dan keefektifan pengendalian intern perusahaan serta 

pelaksanaan kualitas tanggung jawab yang diberikan baik pelaporan dan 

tindak lanjutnya. 

Ketidaksesuaian atau penyimpangan yang mungkin ditimbulkan dari audit internal 

atas penjualan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 

1. Pemotongan yaitu pengambilan penerimaan penjualan sebelum dihitung 

untuk penjualan yang telah dicatat. 

2. Pencurian, pengambilan penjualan setelah perhitungan dicatat. 

3. Mengubah yaitu menyesatkan laporan keuangan tanpa menghambil harta 

Dalam menentukan tingkat ketepatan dan keabsahan transaksi penjualan dan saldo 

buku besar penjualan, audit internal  membentuk fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Menentukan kebenaran dari pencatatan 

2. Mengevaluasi Pengendalian Intern atas penjualan 

3. Memeriksa sejauh mana ketaatan pekerja terhadap prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Dengan adanya pengendalian intern atas penjualan yang efektif dapat 

meminimalkan resiko penyelewenagan penjualan dan pada akhirnya dapat 

memaksimalkan laba yang menjadi tujuan dari perusahaan. Dan dengan peranan 

audit internal yang memadai pengendalian intern atas penjualan yang efektif dapat 

diciptakan, sehingga tujuan perusahaanpun dapat dicapai dengan hasil yang 

maksimal. 
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