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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENGERTIAN HUBUNGAN  

 Pengertian hubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :  

1. Keadaan berhubungan. 

2. Kontak. 

3. Sangkut paut. 

4. Ikatan. 

Menurut penulis dari ke empat pengertian tersebut yang paling sesuai 

dalam skripsi ini adalah: “Keadaan berhubungan” karena dalam skripsi ini akan 

dibahas audit internal dalam hubungannya dengan efektivitas pengendalian 

internal penjualan.     

 

2.2 AUDIT  

2.2.1 PENGERTIAN AUDIT 

 Secara umum, audit merupakan suatu proses yang membandingkan antara 

informasi dan keadaan-keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi dengan kriteria 

yang telah ditentukan. 

 Definisi audit menurut Arens, Elder, dan Beasley dalam bukunya yang 

berjudul Auditing and Assurance Services (2006,11) adalah: 

 ”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: auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi 

untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi 

dan kriteria yang berlaku. Auditing sebaiknya dilakukan oleh orang yang 

kompeten independen. 



 10   
 

 

 Laporan Committee on Basic Auditing Concept of the American 

Accounting Association yang dikutip oleh Boynton dan Kell dalam bukunya yang 

berjudul Modern Auditing (2001,4) mendefinisikan audit sebagai berikut: 

 “A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 

regarding assertions about economic actions and events to ascertain the 

degree of correspondence between those assertions and established 

criteria and communicating the result to interested users.” 

 Artinya: Suatu proses sistematik yang secara objektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai pernyataan kegiatan dan keadaan ekonomi 

untuk menegaskan derajat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan 

kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan.  

Menurut Mulyadi dan Puradiredja dalam bukunya yang berjudul Auditing 

(2002,8) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan audit adalah: 

 “Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan.”  

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa audit 

memiliki beberapa unsur penting berikut:  

1. Audit merupakan suatu proses sistematik, yang berupa suatu rangkaian 

prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisasi. 

2. Audit secara objektif memperoleh dan mengumpulkan bukti yang 

mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta 

untuk mengevaluasi dengan tanpa bias dan memihak terhadap bukti 

tersebut. 

3.  Dalam melakukan audit harus ada pernyataan dan informasi mengenai 

kegiatan ekonomi yang merupakan hasil proses akuntansi yang disajikan 

dalam laporan keuangan dalam satuan uang. 
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4. Adanya kriteria yang dipakai untuk menilai informasi yang berupa 

peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran 

atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen, prinsip 

akuntansi berterima umum (generally accepted accounting principles).   

5. Audit dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. 

6. Hasil audit dikomunikasikan kepada pemakai yang berkepentingan dalam 

bentuk laporan audit yang memberitahukan tingkat kesesuaian antara 

informasi/keadaan ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

2.2.2 JENIS-JENIS AUDIT   

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2006,13-14) audit dibagi tiga jenis, 

yaitu: 

1. Financial Statement Audits 

An audit of financial statement is conducted to determine whether the 

overall financial statement ( the information being verivied ) are state in 

accordance with specified criteria. 

2. Operational Audits 

An operational audits is a review of any part of an organization’s 

operating prosedures and methods for the purpose of evaluating efficiency 

and effectiveness. 

3. Compliance Audit 

The purpose of a compliance audit is to determine whether the auditee is 

following specific prosedures, rules or regulations set down by some 

higher authority.    

 Mulyadi dan Puradiredja (2002,28-31) dalam bukunya yang berjudul 

Auditing menggolongkan audit dalam tiga golongan, yaitu: 

1. Audit Laporan Keuangan ( Financial Statement Audit ) 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 

independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya 

untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 

tersebut. 
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2. Audit Kepatuhan ( Compliance Audit ) 

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan 

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. 

3. Audit Operasional ( Operational Audit ) 

Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan 

organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan 

tujuan tertentu. 

 Menurut Boynton dan Kell (2001,4-5)  jenis-jenis audit adalah sebagai 

berikut:       

1. Financial Statement Audit 

A financial statement audit involves obtaining and evaluating evidence 

about an entity’s statements for the purpose of expressing an opinion on 

whether they are presented fairly in conformity with established criteria-

usually generally accepted accounting principles ( GAAP ). 

2. Compliance Audit 

A compliance audit involves obtaining and evaluating evidence to 

determine whether certain financial or operating activities of an entity 

conform to specified conditions, rules or regulations. 

3. Operational Audit 

An operational audit involves obtaining and evaluating evidence about the 

efficiency and effectiveness of an entity’s operating activities in relation to 

specified objectives. 

Berdasarkan penggolongan-penggolongan audit di atas, dapat disimpulkan 

bahwa audit dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: audit atas laporan keuangan yang 

menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, audit kepatuhan untuk 

menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan peraturan tertentu, dan audit 

operational yang menilai seluruh kegiatan organisasi.   
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2.3 AUDIT INTERNAL    

2.3.1 PENGERTIAN AUDIT INTERNAL  

Audit internal berfungsi untuk mengukur dan menilai efektivitas 

pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit dalam 

perusahaan. Audit internal memberikan jasa bagi manajemen berupa analisis, 

penilaian, serta rekomendasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Audit 

internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak 

hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi saja. Dengan audit 

internal, manajemen dapat memiliki informasi mengenai semua kegiatan 

perusahaan yang berguna untuk memperbaiki kinerja perusahaan.  

 Pengertian audit internal menurut Institute of Internal Auditors (IIA) yang 

dikutip oleh Moeller dan Witt (1999,Ch.1) dalam bukunya yang berjudul Brink’s 

Modern Internal Auditing adalah: 

“Internal auditing is an independent appraisal function established 

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

to the organization.” 

Artinya: Audit internal adalah fungsi penilaian independen ditetapkan 

dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitasnya 

sebagai jasa kepada organisasi.   

 Hiro Tugiman (2002,32) memberikan definisi mengenai internal auditing 

sebagai berikut: 

 “Internal auditing adalah kegiatan penilaian yang independen yang 

dilakukan dalam suatu organisasi sebagai jasa untuk organisasi 

tersebut. (untuk mengkaji kebijakan akuntansi, keuangan, dan 

operasi-operasi lainnya sebagai dasar perlindungan dan servis 

menyeluruh kepada manajemen).” 

Internal audit menurut Tom Taormina (2000,1) adalah sebagai berikut: 

 “Internal auditing is the appraisal of processes to determine whether 

they are operating within their documented prosedures and to determine 

whether they are effective for their stated intent.” 
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 Artinya: Audit internal adalah proses penilaian untuk menentukan 

apakah operasi mereka sesuai prosedur mereka dan untuk menentukan 

apakah mereka efektif untuk tujuan yang telah ditetapkan mereka.     

Definisi baru  internal auditing yang ditetapkan oleh Institute of Internal 

Auditors (IIA) pada bulan Juni 1999 mengemukakan bahwa: 

“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.” 

Artinya: Audit internal adalah jaminan independen, objektif, dan 

aktivitas konsultasi didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan 

operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi 

menyempurnakan tujuannya dengan suatu pendekatan sistematis, 

disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan risiko 

manajemen, kontrol, dan proses governance. 

 Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal 

adalah suatu aktivitas penilaian yang independen yang mengevaluasi seluruh 

kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut berjalan dengan lebih efektif dan 

efisien. 

 

2.3.2 TUJUAN AUDIT INTERNAL  

Menurut Brink dan Witt (1999,Ch.1 ) tujuan dari audit internal adalah 

sebagai berikut: 

“ The objective of internal auditing is to assist members of an 

organization in the effective discharge of their responsibilities.” 

Artinya: Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu para anggota 

suatu organisasi dalam mengefektifkan tanggung jawab mereka. 

Menurut Le Roy Bookal (13 June,2000), tujuan dan objektif dari internal 

auditing, yang dibahas pada Konvensi Nasional Akuntansi IV 2001 adalah 

sebagai berikut:” 
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1. Maximize shareholder value 

2. Protect other stakeholders interests 

3. Protect company assets 

4. Insure compliance with laws, regulations and protocols 

5. Achieve objectives in an ethichal manner” 

Kesimpulannya, internal audit bertujuan untuk membantu para anggota  

manajemen agar melaksanakan tanggungjawabnya dengan efektif. 

Menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002,202-203) untuk mencapai tujuan-

tujuan audit internal, auditor internal melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini: 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik atau tidaknya pengendalian 

akuntansi dan pengendalian administratif dan mendorong 

penggunaan cara-cara yang efektif dengan biaya yang minimum; 

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan 

manajemen puncak dipatuhi; 

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian; 

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 

bagian dalam perusahaan; 

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.      

 

2.3.3 RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL   

 Lingkup audit internal menurut IIA yang dikutip oleh Hiro Tugiman, 

(2002,9) adalah sebagai berikut:  

 “The scope of internal auditing should encompass the examination and 

evaluation of the adequancy and effectiveness of the organization’s 

system of internal control and quality of performance in carrying out 

assigned responsibilities: 

1. Reliability and integrity of information 

2. Compliance with policies, plans, prosedures, laws, and regulations 

3. Safeguarding of assets 

4. Economical and efficient use of resources 
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5. Accomplishment of established objectives of goals for operations or 

programs.” 

Artinya: Ruang lingkup dari audit internal sebaiknya mencakup 

pemeriksaan dan evaluasi atas kelayakan dan efektivitas dari sistem 

pengendalian internal organisasi dan kualitas dari pelaksanaan dalam 

menjalankan tanggung jawab: 

1. Keandalan dan kesatuan informasi 

2. Pemenuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan ketetapan. 

3. Mengamankan harta 

4. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien 

5. Pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam operasi dan program 

Sejalan dengan yang telah dikemukakan IIA, maka The Institute of 

Chartered Accountants in Australia (ICAA,76) tentang ruang lingkup audit 

internal mengemukakan: 

“The scope and objectivives of internal audit vary widly and are 

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

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

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

related internal controls; (b) Examination of the management of 

financial and operating information; (c) Examination of the economy, 

efficiency and effectiveness of operations including non financial control 

of an organization.”    

Dengan demikian kesimpulannya, ruang lingkup audit internal sangat luas 

tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen 

organisasi yang bersangkutan. 

 

2.3.4 FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL  

 Fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam suatu organisasi harus 

ditetapkan dengan jelas dan didukung  oleh manajemen organisasi tersebut agar 

pekerjaan audit dapat dilakukan dengan baik oleh auditor internal tanpa mendapat 

pengaruh dari pihak-pihak lain. 
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 Fungsi audit internal dalam suatu organisasi meliputi fungsi compliance, 

verification dan evaluation.  

 Berikut ini akan dibahas ketiga fungsi audit internal: 

1. Compliance 

Compliance berfungsi untuk menentukan dan mengawasi apakah 

pelaksanaan aktivitas perusahaan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan 

dan     prosedur yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang diterima umum. Compliance dapat digolongkan menjadi: 

a. Ketaatan pada prinsip akuntansi. 

b. Kebijakan dan prosedur perusahaan. 

c. Peraturan pemerintah. 

2. Verification  

Verifikasi merupakan kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor internal 

terhadap dokumen-dokumen, catatan-catatan dan laporan-laporan 

akuntansi dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan tersebut sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Evaluation 

Evaluasi digunakan untuk menentukan apakah pengendalian internal yang 

telah diterapkan memadai dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan serta untuk seluruh kinerja manajemen. Kegiatan ini 

merupakan tanggung jawab audit internal yang paling penting dan sulit 

diukur hasilnya. 

  Manajemen suatu organisasi harus memberikan wewenang yang cukup 

kepada auditor internal agar dapat melakukan tugasnya tanpa tekanan serta dapat 

memberi rekomendasi, saran-saran yang merupakan hasil evaluasi dari kinerja 

manajemen secara keseluruhan. Dalam menerima wewenang dari manajemen, 

auditor harus melaksanakannya dengan bertanggung jawab.  

 

 

Tanggung jawab auditor internal dalam suatu organisasi antara lain:     
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1. Memberikan bantuan bagi manajemen dengan mencapai operasi 

perusahaan yang paling efisien, berdasarkan prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan serta memperbaiki aktivitas-aktivitas yang tidak efisien. 

2. Melakukan penelaahan, penilaian apakah pelaksanaan pengendalian intern 

di bidang akuntansi dan operasi cukup memadai dan membantu 

meningkatkan keefektifan pengendalian intern yang berjalan. 

3. Mengaudit ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan 

dan menentukan hasil yang dicapai atas kebijakan dan prosedur tersebut. 

4. Melakukan penilaian atas pertanggungjawaban dan mutu pelaksanaan 

tugas-tugas yang telah diberikan kepada masing-masing anggota yang 

dapat menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. 

5. Meningkatkan keandalan data keuangan dan laporan-laporan baik untuk 

tujuan intern maupun ekstern. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001,322.2), mengenai 

tanggung jawab penting fungsi audit internal menyatakan: 

“Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau 

kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha 

memahami pengendalian intern, ia harus berusaha memahami fungsi 

auditor intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit 

intern yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur 

yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas 

sifat aktivitas audit intern tersebut.”   

 

2.3.5 KRITERIA AUDIT INTERNAL YANG MEMADAI 

2.3.5.1 INDEPENDENSI AUDIT INTERNAL 

 Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus mempertahankan 

independensi dalam sikap mentalnya. Independensi dan objektivitas auditor 

internal menurut standar IIA yang dikutip oleh Brink dan Witt (1999,Ch5) adalah: 

 

 

1. Standar mengenai independensi (Standard 100) 
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“ Internal auditors should be independent of the activity they audit. 

Internal auditors are independent when they can carry out their work 

freely and objectively. Independence permits internal auditors to rendert 

the impartial and unbiased judgements essential to their proper conduct of 

audits. It is achieved through organizational status and objectivity.”  

2. Standar mengenai status organisasi (Standard 110) 

“ The organizational status of internal auditing departement should be 

sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities. 

Internal auditors should have the support of senior management and of the 

board to gain the cooperation of auditees and perform their work free 

from interference.” 

3. Standar mengenai objektivitas (Standard 120) 

“ Internal auditors should be objective in performing audits. Objectivity is 

an independent mental attitude which internal auditors should maintain in 

performing audits. Internal auditors are not to subordinate their 

judgement on audit matters to that of others.” 

Standar Profesional Akuntan Publik, PSA No.4 (2001,220.1) 

mengemukakan sebagai berikut: 

“Standar umum kedua: Dalam semua hal yang berhubungan dengan 

perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor.” 

 

2.3.5.2 KOMPETENSI AUDIT INTERNAL 

 Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. 

 Agar tujuan audit internal dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

seorang auditor internal mempunyai kompetensi yang baik. Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) mengemukakan tentang kompetensi auditor internal sebagai 

berikut: 
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“Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 

memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya 

mengenai faktor-faktor berikut ini:  

a.  Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal. 

b. Ijasah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan. 

c.  Kebijakan, program dan prosedur audit. 

d. Praktek-praktek yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern. 

e.  Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor intern. 

f.  Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi. 

g. Penilaian atas kinerja auditor intern. (2001,322.3)” 

Bila auditor internal berkualitas, pengendalian internal akan meningkat 

dan dengan sendirinya kinerja perusahaan akan semakin meningkat dan bagi 

auditor atau akuntan publik perkerjaan akan sangat terbantu. 

Menurut Hiro Tugiman (2002, 18-19) auditor internal harus memiliki 

kualifikasi sebagai berikut: 

“Dalam menghadapi AFTA dan masa depan auditor internal harus: 

1. Auditor internal wajib bersertifikasi. 

2. Uncertified internal auditor tidak diperbolehkan menandatangani 

laporan audit. 

3. Qualified internal auditor sangat ditentukan oleh political will 

pimpinan organisasi. 

4. Keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak dapat dielakkan 

lagi.” 

Dari data kualifikasi auditor internal dari Edison International Inc yang 

dikemukakan oleh Joe Ruiz, maka Hiro Tugiman (2002,3-4) menyimpulkan 

bahwa auditor internal tidak harus berlatarbelakang akuntansi tetapi:” 

1. Meliputi berbagai disiplin ilmu yang merefleksikan kultur, sifat usaha 

dan kebutuhan teknik perusahaan yang bersangkutan. 

2. Memahami servis yang dibutuhkan oleh organisasi dalam menghadapi 

berbagai resiko perusahaan/manajemen.”  
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PROGRAM AUDIT INTERNAL  

Program merupakan langkah-langkah yang disusun secara rinci yang 

merupakan arahan bagi seorang auditor internal dalam melakukan pekerjaannya. 

Program audit internal biasanya meliputi suatu pernyataan tujuan, langkah-

langkah audit yang ditugaskan, serta perkiraan waktu diselesaikannya pekerjaan 

audit. Program audit harus disusun dengan baik agar pekerjaan audit yang 

dilakukan oleh auditor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Menurut standar IIA yang dikutip oleh Brink dan Witt (1999,Ch.5) 

mengenai program audit adalah: 

“The audit program should include (a) the objectives of the audit; (b) 

prosedures for collecting, analyzing, interpreting and documenting audit 

information; (c) the scope and degree of testing required to achieve the 

audit objectives and (d) any technical aspect, risk, processes, and 

transactions requiring audit examination.”  

Artinya: Program audit harus meliputi (a) tujuan dari audit; (b) prosedur 

pengumpulan, analisa, interprestasi, dan dokumentasi informasi audit; 

(c) lingkup dan derajat dari kualifikasi pengujian untuk mencapai tujuan 

audit dan (d) beberapa aspek teknik, risiko, proses, dan transaksi yang 

memerlukan pemeriksaan audit. 

 Definisi program audit menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002,222) 

adalah sebagai berikut: 

 “Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit 

unsur tertentu.” 

 Program audit meliputi prosedur pekerjaan  audit, contoh sampel, poin-

poin penting dalam audit, serta waktu pelaksanaan audit seperti yang 

dikemukakan oleh Arens (2006, 37): 

“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.”    
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2.3.7 PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL   

Langkah kerja audit internal menurut Standar IIA yang dikutip oleh Brink 

dan Witt (1999,Ch.5) adalah: 

1. Planning the Audit (Standard 410) 

a) Establishing audit objectives and scope of work. 

b) Obtaining background information about activities to be audited. 

c) Determining the resources necessary to perform the audit. 

d) Communicating with all who need to know about the audit. 

e) Performing an on-site survey to become familiar with the activities, 

risks, and controls to identify areas for audit emphasis and to 

invite auditee comments and suggestions. 

2. Examining and Evaluating Information ( Standard 420) 

a) Internal auditors should collect, analyze, interpret and document 

information to support audit result. 

b) Information should be collected on all matters related to the audit 

objectives and scope of work. 

c) Information should be sufficient, competent, relevant, and useful to 

provide a sound basis for audit findings and recommendations. 

d) The process of collecting, analyzing, interpreting, and 

documenting information should be supervised to provide 

reasonable assurance that auditor objectivity is maintained and 

audit goals are met. 

e) Workpapers the document the audit information obtained and the 

analyzes made should prepared by the auditor and reviewed by 

audit management. 

3. Communicating results (Standard 430) 

a) A signed, written report should be issued after the audit 

examination is completed.  

b) Internal audit should discuss conclusions and recommendations at 

appropriate levels of management before issuing final written 

report. 
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c) Audit reports shoud be objectives, clear, concise, constructive and 

timely. 

d) Report should present the purpose, scope, and result for the audit 

,and where appropriate, reports, should contain an expression of 

the auditor’s opinion. 

e) Result may include recommendations for potential improvements 

and acknowledge satisfactory performance and corrective action. 

f) The auditee’s responses to the audit conclusions of 

recommendations may be included in the audit report. 

g) The director of internal auditing or designee should review and 

approve the final audit report before issuance and decide to whom 

the report will be ditributed. 

4. Following Up (Standard 440) 

Internal audit should determine that corrective action was taken and is 

achieving the desired results, or that management or the board has 

assumed the risk of not taking corrective action on reported findings. 

Kode etik audit internal menurut standar IIA yang dikutip oleh Brink dan 

Witt (1999,Ch.5) adalah: 

The Institute of Internal Auditors Code of Ethics 

Standards of Conduct 

I. Members and CIAs shall exercise honesty, objectivity, and 

diligence in the performance of their duties and responsibilities 

II.  Members and CIAs shall exhibit loyality in all matters pertaining 

to the affairs of their organization or to whom ever they may be 

rendering a service. However, Member, and CIAs shall not 

knowingly be a party to any illegal or improper activity. 

III.  Members and CIAs shall not knowingly in acts or activities which 

are discreditable to the profession of internal auditing or to their 

organization. 

IV.  Members and CIAs shall refrain from entering into any activity 

which may be in conflict with the interest of their organization or 
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which would prejudice their ability to carry out objectively their 

duties and responsibilities. 

V. Members and CIAs shall not accept anything of value from an 

employee, client, customer, supplier, or business associate of their 

organization which would impair or be presumed to impair their 

professional judgement. 

VI.  Members and CIAs shall undertake only those services which they 

can reasonably expect to complete with professional competence. 

VII.  Members and CIAs shall adopt suitable means to comply wth the 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. 

VIII.  Members and CIAs shall be prudent in the use of information 

acquired in the course of their duties. They shall not use 

confidential information for any personal gain nor in any manner 

which would be contrary to law or detrimental to the welfare of 

their organization. 

IX.  Members and CIAs, when reporting on the results of their work, 

shall reveal all material facts known to them which, if not revealed, 

could either distort reports of operations under review or conceal 

unlawful practices. 

X. Members and CIAs shall continually strive for improvement in 

their proficiency, and in the effectiveness and quality of their 

service. 

XI.  Members and CIAs, in the practice of their profession, shall be 

ever mindful of their obligation to maintain the high standards of 

competence, morality, and dignity promulgated by The Institute. 

Members shall abide by the Bylaws and uphold the objectives of 

The Institute.    

 

2.3.8 LAPORAN DAN TINDAK LANJUT 

 Laporan audit internal dibuat setelah auditor selesai melakukan audit. 

Laporan ini merupakan hal yang penting karena dalam laporan ini auditor internal 
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menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi tanggung jawab 

audit internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan, 

terutama mengenai penilaiaan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. 

 Kriteria laporan audit menurut IIA yang dikutip oleh Brink dan Witt 

(1999,Ch.5) adalah:” 

1) A signed, written report should be issued after the audit examination is 

completed. Interim report may be written or oral and may be 

transmitted formally or informally. 

2) Internal audit should discuss conclusions and recommendations at 

appropriate levels of management before issuing final written reports. 

3) Audit reports shoud be objectives, clear, concise, constructive and 

timely. 

4) Report should present the purpose, scope, and result for the audit ,and 

where appropriate, reports, should contain an expression of the 

auditor’s opinion. 

5) Result may include recommendations for potential improvements and 

acknowledge satisfactory performance and corrective action. 

6) The auditee’s responses to the audit conclusions of recommendations 

may be included in the audit report. 

7) The director of internal auditing or designee should review and 

approve the final audit report before issuance and decide to whom the 

report will be ditributed.” 

Setelah laporan audit diterbitkan, tidak berarti pekerjaan audit internal 

telah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut berupa evaluasi tindakan-

tindakan yang diambil sehubungan dengan saran-saran dan rekomendasi yang 

diberikan oleh auditor internal seperti yang tertulis dalam standar IIA yang dikutip 

oleh Brink dan Witt (1999,Ch.5): 

“ Internal audit should determine that corrective action was taken and is 

achieving the desired results, or that management or the board has 

assumed the risk of not taking corrective action on reported findings.” 
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Artinya: Audit internal sebaiknya menentukan bahwa tindakan perbaikan 

diambil dan mencapai hasil yang diinginkan, atau risiko yang 

manajemen atau direksi asumsikan dengan tidak mengambil tindakan 

perbaikan dalam pelaporan penemuan. 

Jadi audit internal hanya mungkin efektif bila pihak manajemen 

memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan audit untuk melakukan tindakan-tindakan 

koreksi terhadap seluruh aktivitas perusahaan sehingga aktivitas perusahaan dapat 

berjalan dengan lebih efektif dan efisien.   

 

2.4 PENGENDALIAN INTERNAL  

2.4.1 PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERNAL  

 Pengertian pengendalian internal menurut COSO, yang dikutip oleh 

Boynton dan Kell (2001,325) adalah: 

“ Internal control is 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 following 

categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of 

financial reporting, and compliance with applicable laws and 

regulations.” 

Artinya: Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh direksi 

suatu entitas, manajemen, dan individu lain yang didesain untuk 

menyediakan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan 

dalam kategori berikut: efektivitas dan effisiensi operasi, keandalan 

pelaporan keuangan, dan pemenuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku.  

 Pengertian pengendalian internal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(PSA No.69,2001,319.2) adalah: 

 “Pengendalian intern adalah suatu proses-yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-yang 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:(a) keandalan 
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pelaporan keuangan; (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”  

 Definisi pengendalian internal menurut Arens (2006,228) adalah sebagai 

berikut: 

“A system of internal control consist of policies and prosedures 

designed to provide management with reasonable assurance that the 

company achieves and goals.” 

Artinya: Suatu sistem pengendalian internal meliputi kebijakan dan 

prosedur yang didesain untuk menyediakan keyakinan memadai kepada 

manajemen bahwa tujuan tercapai. 

 Dari tiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai. 

 

2.4.2 TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL  

 Tujuan pengendalian internal menurut COSO, yang dikutip oleh Boynton 

dan Kell (2001,325) adalah:” 

1. Reliability of financial reporting. 

2. Effectiveness and efficiency of operations.  

3. Compliance with applicable laws and regulations.” 

Tujuan pengendalian internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reliability of financial reporting. 

Manajemen perusahaan memerlukan laporan keuangan yang baik untuk 

dapat menganalisis apakah kegiatan perusahaan selama ini telah berjalan 

dengan efektif dan efisien atau tidak karena laporan keuangan merupakan 

gambaran hasil dari aktivitas perusahaan. Pengendalian internal 

diharapkan dapat menjamin keandalan data-data akuntansi dalam laporan 

keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipercaya, tepat waktu, akurat 

serta efektif dan efisien. 

2. Effectiveness and efficiency of operations. 
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Pengendalian internal bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat 

menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam operasi 

perusahaan sehingga dengan berjalannya operasi perusahaan secara efektif 

dan efisien diharapkan laba yang diperoleh akan optimal pula. 

3. Compliance with applicable laws and regulations. 

Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan ditaati oleh seluruh personil perusahaan. 

Menurut IAI (2001,319.2), tujuan pengendalian internal adalah sebagai 

berikut: “ 

a) Keandalan pelaporan keuangan 

b) Efektivitas dan efisiensi operasi 

c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

Sesuai dengan Standard for The Professional Practice of Internal 

Auditing, yang dikutip oleh Amin Widjaja (2000,4), dalam bukunya yang berjudul 

COSO-Based Auditing tujuan utama pengendalian internal adalah untuk 

meyakinkan:”  

1. Keandalan dan integritas informasi. 

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan 

peraturan. 

3. Mengamankan aktiva. 

4. Pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien. 

5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang 

ditetapkan.”    

 

 

2.4.3 KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL  

 Pengendalian internal dalam suatu perusahaan akan berbeda dengan 

perusahaan yang lain karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang 

berbeda. Untuk dapat membandingkan pengendalian internal diantara dua 
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perusahaan yang berbeda harus melihat komponen-komponen yang terdapat 

dalam pengendalian internal perusahaan tersebut. 

Komponen-komponen yang membentuk pengendalian internal menurut COSO 

yang dikutip oleh Boynton dan Kell (2001,326) meliputi: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang 

menggambarkan sikap manajemen puncak, direksi dan pemilih suatu entitas 

tentang pengendalian intern dan pentingnya bagi entitas. Lingkungan 

pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran 

pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian membentuk fondasi 

untuk keempat komponen yang lain. Terdapat 7 faktor  lingkungan 

pengendalian, yaitu : 

1. Integrity and ethical value ( Integritas dan nilai etis ) 

2. Commitment to competent ( Komitmen terhadap kompetensi ) 

3. Board of directors or audit committee participation ( Dewan direksi 

dan partisipasi panitia audit ) 

4. Managements philosophy and operating style ( Filosofi manajemen 

dan gaya operasi ) 

5. Organizational structure ( Struktur organisasi ) 

6. Assignment of authority and responsibility ( Pendelegasian wewenang 

dan tanggung jawab ) 

7. Human resources policies and practises ( Kebijakan dan prosedur 

sumber daya manusia ) 

2. Risk assessment ( Penaksiran  Risiko ) 

Penaksiran risiko suatu entitas untuk pelaporan keuangan merupakan 

identifikasi, analitis, dan pengelolaan risiko-risiko yang relevan terhadap 

penyusunan laporan keuangan yang secara wajar disajikan sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Risiko-risiko dapat muncul atau berubah karena keadaan-keadaan sebagai 

berikut: 
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1. Changes in operating environment ( Perubahan dalam lingkungan 

operasi ) 

2. New personel ( Personil yang baru ) 

3. New or revamped information system ( Sistem informasi yang baru 

atau yang berubah ) 

4. Rapid growth ( Pertumbuhan yang cepat ) 

5. New technology ( Teknologi baru ) 

6. New line, product, or activities ( Lini , produk atau aktivitas baru ) 

7. Coorporate restructurism ( Restrukturisasi perusahaan ) 

8. Foreign operations ( Operasi luar negeri  ) 

3. Control Activities ( Aktivitas Pengendalian ) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi 

risiko-risiko yang tersangkut dalm mencapai tujuan entitas. Aktivitas 

pengendalian yang relevan terhadap audit mencakup : 

1. Performance reviews ( Penelaahan kinerja ) 

2. Informing processing ( Pengolahan informasi ) 

3. Physical control ( Pengendalian fisik ) 

4. Segregation of duties ( Pemisahan tugas ) 

4. Information and Communication ( Informasi dan Komunikasi ) 

Sistem informasi yang relevan terhadap tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metoda dan catatan yang ditetapkan 

untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi suatu 

entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan mempertahankan akuntabilitas 

untuk aktiva dan utang yang berkaitan. Komunikasi mencakup memberikan 

pemahaman peranan individual dan tanggung jawab yang berkaitan dengan 

pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi sejauh 

mana personil memahami bagaimana aktivitas mereka dalam sistem pelaporan 

keuangan berkaitan dengan pekerjaan dari orang lain dan cara pelaporan 

penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. 

5. Monitoring ( Pemantauan ) 
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Monitoring merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian intern 

sepanjang waktu. Untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan 

suatu entitas dapat tercapai, manajemen harus memonitor pengendalian intern 

untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi seperti yang 

diinginkan dan pengendalian intern dimodifikasi agar sesuai dengan 

perubahan dalam kondisi. Monitoring mencakup penilaian operasi 

pengendalian internal dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Proses ini dilaksanakan melalui pemantauan secara terus menerus, evaluasi, 

secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya. 

 

2.4.4 KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERNAL   

Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian 

internal dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan 

komisaris, berkaitan dengan tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan 

pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam 

pengendalian internal. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia 

dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat 

rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau 

kesalahan yang sifatnya sederhana.  Yang dimaksud keyakinan yang memadai 

disini adalah keyakinan yang tidak mutlak, karena bagaimanapun baiknya 

pengendalian internal suatu perusahaan tidak menjamin sepenuhnya tujuan 

perusahaan tersebut dapat tercapai. Jadi pada perusahaan yang memiliki 

pengendalian internal yang baik masih terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan 

dan penyelewengan. Pengendalian internal memiliki keterbatasan yang dapat 

melemahkannya.   

Keterbatasan pengendalian internal menurut Mulyadi dan Puradiredja 

(2002, 172-173) adalah :”  

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

Manajemen dan personel lain seringkali dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan yang diambil atau melaksanakan 
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tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan 

waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan  

Gangguan dapat diakibatkan oleh kelalaian individu, kekeliruan, 

kelelahan, salah memahami perintah, serta perubahan dalam 

sistem dan prosedur. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan 

disebut kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan 

perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian internal 

yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen  

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan untuk keuntungan dirinya, penyajian kondisi 

keuangan yang berlebihan serta kepatuhan yang semu. 

5. Biaya lawan manfaat  

Biaya untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal 

tersebut.” 

 Keterbatasan pengendalian internal menurut Boynton (2001,327) adalah 

sebagai berikut :” 

1. Mistakes in judgement 

2. Breakdowns 

3. Collusion 

4. Management override 

5. Cost versus benefits.” 

Jadi menurut keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal tidak mungkin sempurna karena adanya keterbatasan-keterbatasan 

tersebut. Yang penting adalah pengendalian internal harus dirancang untuk 
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mengurangi penyelewengan yang mungkin terjadi agar kesalahan yang ada dapat 

ditekan seminimal mungkin dan bila terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat 

segera terdeteksi dan teratasi dengan baik. 

 

2.5 EFEKTIVITAS 

2.5.1 PENGERTIAN EFEKTIVITAS 

 Menurut B. N. Marbun, S.H dalam buku Kamus Manajemen (2003,71-72) 

pengertian efektivitas adalah sebagai berikut: 

 “ Efektivitas merupakan suatu besaran atau angka untuk 

menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.”  

 Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2000,798) adalah 

sebagai berikut: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

efficiency refers to the resources used to achieve these objectives and 

example of effectiveness is production of part without defect. Efficiency 

concern whether those part are produce.” 

Artinya: Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan 

efisiensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai 

tujuan ini dan contoh dari efektivitas adalah produksi bahan tanpa cacat. 

Efisiensi memperhatikan bagaimana bahan tersebut diproduksi. 

 

2.5.2 EFEKTIVITAS PENJUALAN  

 Suatu penjualan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa 

kriteria berikut : 

1. Adanya peningkatan volume penjualan yang terus menerus meningkat. 

2. Kegiatan penjualan mulai dari penerimaan order penjualan sampai dengan 

penyerahan barang dapat berjalan dengan lancar dan efisien. 

3. Terdapat kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan 

perusahaan. 

4. Jumlah piutang tak tertagih yang relatif kecil. 

5. Transaksi penjualan dicatat dengan benar sesuai dengan tanggal transaksi. 
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6. Tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. 

7. Pemakaian sumber daya untuk menghasilkan produk efektif dan efisien.  

 

2.6 PENJUALAN  

2.6.1 PENGERTIAN PENJUALAN  

 Penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam perusahaan, 

karena penjualan akan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk menutup 

biaya-biaya operasi perusahaan. Besar kecilnya laba dipengaruhi pula oleh 

penjualan. Semakin efektifnya penjualan maka semakin besar pula kemungkinan 

laba yang diperoleh. Kegiatan penjualan dimulai dari permintaan dari konsumen 

dan berakhir dengan pembayaran oleh konsumen terhadap barang dan jasa yang 

diserahkan oleh penjual. 

 Pengertian penjualan menurut Syahrus, S.E dan Muhammad Afdi Nizar, 

S.E dalam Kamus Akuntansi (2000,746-747) adalah:”  

1. Pertukaran barang atau jasa dengan uang. 

2. Pendapatan yang diterima dari pertukaran barang atau jasa dan 

dicatat untuk satu periode akuntansi tertentu, baik berdasarkan 

kas (sebagaimana diterima) atau berdasarkan akrual 

(sebagaimana diperoleh). 

3. Dalam perdagangan surat-surat berharga, suatu perdagangan 

atau penjualan dilaksanakan apabila pembeli dan penjual sudah 

menyepakati harga surat-surat berharga tersebut.” 

B.N. Marbun, S.H (2003, 255) dalam Kamus Manajemen mengemukakan 

definisi penjualan sebagai berikut:” 

1. Pengalihan hak milik atas barang dengan mengirimkan uang 

sebagai gantinya. 

2. Persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain 

dengan menerima pembayaran. 

3. Tawaran potong harga oleh badan pengecer untuk berbagai 

macam barang selama waktu tertentu. 
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4. Jumlah total barang yang terjual oleh perusahaan dalam jangaka 

waktu tertentu.” 

 Kegiatan penjualan dimulai sejak timbulnya pesanan penjualan, lalu 

pengiriman barang sampai dengan pembayaran secara tunai atau pembayaran 

piutang penjualan. Penjualan melibatkan berbagai bagian dalam perusahaan: 

bagian penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian akuntansi, bagian 

piutang, serta bagian kas. 

 

2.6.2 TUJUAN PENJUALAN  

 Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan merupakan kegiatan yang 

sangat penting karena dari kegiatan itu  akan menghasilkan laba untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Namun harus diperhatikan pula mengenai arus 

kas pada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang mengalami 

laba belum tentu memiliki arus kas yang lancar. Volume penjualan yang besar 

tidak menjamin bahwa perusahaan memiliki uang kas yang cukup untuk menutupi 

biaya-biaya operasi perusahaan, karena ada kalanya volume penjualan yang besar 

malah berakibat semakin besarnya jumlah piutang yang tidak tertagih. 

 Jadi tujuan dari aktivitas penjualan adalah meningkatkan volume 

penjualan serta mengoptimalkan laba dengan memperhatikan arus kasnya 

(likuiditas) agar penjualan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang 

direncanakan perusahaan. 

 

2.6.3 KEBIJAKAN PENJUALAN   

 Secara umum penjualan dapat dibagi menjadi penjualan tunai dan 

penjualan kredit. Penjualan tunai terjadi bila penyerahan barang dan jasa oleh 

penjual segera diikuti dengan pembayaran uang tunai dari pembeli. Pada 

penjualan kredit waktu penyerahan barang dan jasa tidak sama dengan 

pembayaran karena adanya piutang.  

 Kebijakan penjualan untuk setiap perusahaan akan berbeda-beda, 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan, jenis barang yang dijual, serta kebijakan-

kebijakan dari manajemen perusahaan yang bersangkutan. 
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2.6.4 FUNGSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT DALAM PENJUAL AN  

2.6.4.1 FUNGSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT DALAM 

PENJUALAN SECARA UMUM  

 Menurut Arens (2003, 373) fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus 

penjualan adalah:” 

1. Processing customer orders. 

2. Granting credit. 

3. Shipping goods. 

4. Billing customers and recording sales. 

5. Processing and recording cash receipts. 

6. Processing and recording sales return and allowances. 

7. Charging off uncollectible account receivable. 

8. Providing for bad debts.” 

Fungsi-fungsi dalam penjualan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Processing customer orders (pemrosesan order pelanggan)  

Permintaan barang dan jasa dari pelanggan dicatat dalam suatu dokumen 

yang akan diproses dan dilanjutkan ke bagian pengiriman barang. 

2. Granting credit (persetujuan penjualan secara kredit) 

Penjualan kredit sebelum dilakukan harus disetujui dahulu oleh pihak yang 

berwenang dalam perusahaan, sebab praktek yang lemah dalam 

persetujuan penjualan kredit seringkali menyebabkan besarnya piutang tak 

tertagih. 

3. Shipping goods (pengiriman barang) 

Pada fungsi ini terjadi penyerahan barang dan jasa perusahaan kepada 

pembeli. Kebanyakan perusahaan mengakui penjualan pada saat barang 

dikirimkan. Pada saat pengiriman nota pengiriman diproses berdasarkan 

informasi order penjualan. 

4. Billing customers and recording sales (penagihan ke pelanggan dan 

pencatatan penjualan) 
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Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan 

mengenai jumlah yang ditagih atas barang dan jasa yang dikirimkan. 

Penagihan ini harus dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan syarat 

penjualan. Jumlah yang ditagih harus benar dan setelah diterima 

pembayaran harus segera dicatat agar tidak terjadi penagihan yang lebih 

dari sekali.  

5. Processing and recording cash receipt (pemrosesan dan pencatatan 

penerimaan kas) 

Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, yang harus diwaspadai 

adalah kemungkinan adanya pencurian uang kas yang ditagih sebelum 

disetor ke bank. Pencurian dapat terjadi sebelum penerimaan dicatat atau 

sesudahnya. Sebaiknya penerimaan kas harus segera disetor ke bank dalam 

jumlah yang benar dan tepat waktu serta dicatat pada berkas transaksi 

penerimaan kas.  

6. Processing and recording sales return and allowances (pemrosesan dan 

pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan) 

Jika pembeli merasa tidak puas terhadap barang yang diterima, misalnya 

karena ada barang yang cacat, rusak maka pembeli berhak mengembalikan 

atau meminta pengurangan harga. Disini penjual dapat menerima ataupun 

menolak pengembalian yang diajukan pembeli tergantung pada perjanjian 

penjualan yang telah disepakati sebelumnya. Retur dan pengurangan harga 

harus dicatat dengan benar dalam catatan retur dan juga harus diubah pada 

catatan piutangnya. 

7. Charging of uncollectible account receivable (penghapusan piutang tak 

tertagih) 

Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan bila pihak pembeli tidak dapat 

memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya sampai batas waktu 

yang telah ditentukan misalnya karena pembeli mengalami musibah 

(kebakaran pabrik, gempa,dsb) dan dapat juga karena mengalami pailit.   

8. Providing for bad debts (penyisihan piutang tak tertagih)  
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Piutang–piutang yang tak tertagih harus disisihkan dan dianggap sebagai 

biaya piutang tak tertagih.  

 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus penjualan: 

1. Customer order (order pelanggan) 

Customer order merupakan permintaan barang dari pelanggan, disana 

terdapat informasi mengenai jenis barang serta jumlah barang yang akan 

dibeli oleh pelanggan. 

2. Sales order (order penjualan) 

Order penjualan adalah informasi yang lebih jelas mengenai jumlah, jenis 

barang yang dipesan oleh pelanggan juga berisi persetujuan kredit dan 

otorisasi untuk pengiriman. 

3. Shipping document (dokumen pengiriman) 

Dokumen ini mencatat deskripsi barang yang dikirim ke pelanggan dan 

juga mencatat jumlah uang yang ditagih kepada pelanggan atas barang 

yang dikirimkan. 

4. Sales invoice (faktur penjualan) 

Dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang yang dijual, 

harga termasuk ongkos angkut, asuransi, syarat pembayaran dan data lain 

yang relevan. 

5. Sales journal (jurnal penjualan) 

Jurnal yang mencatat setiap transaksi penjualan.  

a) Jurnal untuk mencatat penjualan tunai dengan metode fisik/periodik: 

Dr.Kas                                               XX 

Cr.           Penjualan                                                  XX 

b) Sedangkan untuk mencatat penjualan tunai dengan metode perpetual: 

Dr. Kas                                              XX 

Cr.           Penjualan                                                  XX 

Akun yang didebit dan dikredit dalam pencatatan harga pokok penjualan: 

Dr. Harga pokok penjualan               XX 

Cr.           Persediaan barang                                    XX 

c) Jurnal untuk mencatat penjualan kredit dengan metode fisik/periodik: 
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Dr. Piutang usaha                              XX 

Cr.           Penjualan                                                 XX 

d) Sedangkan untuk mencatat penjualan kredit dengan metode perpetual: 

Dr. Piutang usaha                              XX 

Cr.           Penjualan                                                   XX 

Akun yang didebit dan dikredit dalam pencatatan harga pokok penjualan: 

Dr. Harga pokok penjulan                 XX 

Cr.         Persediaan barang                                     XX  

6. Summary sales report (laporan ikhtisar penjualan) 

Merupakan dokumen yang dihasilkan oleh komputer yang 

mengikhtisarkan penjualan untuk suatu periode. 

7. Account receivable master file (berkas induk piutang usaha) 

Berkas induk pintang usaha adalah dokumen yang mencatat setiap 

penjualan, penerimaan kas, retur dan pengurangan harga penjualan untuk 

masing-masing pelanggan dan mengelola saldo akun setiap pelanggan 

dengan menggunakan komputer. 

8. Account receivable trial balance (neraca saldo piutang usaha) 

Neraca saldo piutang usaha adalah jumlah piutang para pelanggan pada 

suatu periode akuntansi. Neraca ini seringkali menunjukkan umur piutang 

di masing-masing saldo pelanggan. 

9. Monthly statement (laporan bulanan) 

Dokumen yang dikirim kepada tiap pelanggan yang menunjukkan saldo 

piutang, jumlah dan tanggal setiap penjualan, penerimaan pembayaran 

tunai, nota kredit yang diterbitkan, dan saldo akhir setiap bulan. 

10. Remmitance advice (nota pembayaran)  

Nota pembayaran adalah dokumen yang menyertai faktur penjualan yang 

dikirim ke pelanggan dan dikembalikan ke penjual dengan pembayaran 

tunai. 

11. Pretising of cash receipt (daftar penerimaan kas yang disiapkan 

sebelumnya) 
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Adalah daftar yang dibuat untuk memverifikasi apakah kas telah dicatat 

dan disetorkan dengan jumlah yang benar dan tepat waktu. 

12. Cash receipt journal (jurnal penerimaan kas) 

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat penerimaan kas dari 

pembayaran piutang pelanggan, penjualan tunai dan penerimaan kas yang 

lain. 

13. Credit memo (nota kredit) 

Nota kredit adalah nota yang berisi pengurangan jumlah yang ditagih dari 

pelanggan karena adanya pengembalian barang atau pengurangan harga. 

14. Sales return and allowance journal (jurnal retur dan pengurangan harga 

penjualan) 

Merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat retur dan pengurangan 

harga penjualan. 

Jurnal untuk retur penjualan dengan metode fisik/periodik adalah: 

Dr. Retur penjualan                       XX  

Cr.          Piutang usaha                                                       XX   

Sedangkan dengan metode perpetual: 

Dr. Retur penjualan                       XX 

Cr           Piutang usaha                                                      XX 

Mencatat masuknya kembali persediaan barang pada metode perpetual: 

Dr. Persediaan Barang                   XX 

Cr.          Harga pokok penjualan                                       XX  

15. Uncollectible account authorization form (nota persetujuan penghapusan 

piutang) 

Adalah dokumen yang isinya mengenai kewenangan untuk menyetujui 

penghapusan piutang pada pelanggan yang tidak dapat membayar 

piutangnya karena suatu hal, misalnya pailit. 

 

2.6.4.2 FUNGSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT DALAM 

PENJUALAN KREDIT 
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 Seperti yang telah dijelaskan pada bab I, bahwa penulis membatasi ruang 

lingkup masalah pasa penyusunan skripsi ini yaitu hanya membahas mengenai 

penjualan kredit, maka berikut ini akan dibahas fungsi dan dokumen yang terkait 

dalam penjualan kredit. 

 Fungsi-fungsi yang terkait dalam penjualan kredit menurut Mulyadi 

(2002,39-41) adalah: 

1. Fungsi penjualan (dipegang oleh bagian penjualan) 

2. Fungsi pemberi otorisasi kredit (dipegang oleh bagian kredit) 

3. Fungsi penyimpanan barang (dipegang oleh bagian gudang) 

4. Fungsi pengiriman barang (dipegang oleh bagian pengiriman) 

5. Fungsi penagihan (dipegang oleh bagian penagihan) 

6. Fungsi pencatat piutang (dipegang oleh bagian piutang) 

7. Fungsi akuntansi biaya (dipegang oleh bagian akuntansi biaya) 

8. Fungsi akuntansi umum (dipegang oleh bagian akuntansi umum) 

9. Fungsi penerimaan barang (dipegang oleh bagian penerimaan barang) 

10. Fungsi penerimaan kas (dipegang oleh kasir) 

Tanggung jawab setiap fungsi yang terkait dalam transaksi penjualan 

kredit tersebut diuraikan berikut ini:  

1. Fungsi penjualan 

Dalam sistem penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab menerima surat 

order dari customer, mengedit order dari customer untuk menambah informasi 

yang belum  ada pada surat order tersebut (seperti spesifikasi barang dan rute 

pengiriman), meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan 

dari gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. 

Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat “back order” pada saat 

diketahui tidak tersedianya sediaan untuk memenuhi order dari customer dan 

memo kredit untuk retur penjualan.  

 

 

2. Fungsi kredit 
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Fungsi ini berada dibawah Departemen Keuangan yang bertanggung jawab 

untuk meneliti status kredit customer dan memberikan otorisasi pemberian 

kredit kepada customer. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat 

bukti memorial atas dasar surat keputusan direktur keuangan untuk 

penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih. 

3. Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan 

barang yang dipesan oleh customer, serta menyerahkan barang ke fungsi 

pengiriman. 

4. Fungsi pengiriman  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat 

order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari 

perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Fungsi ini juga 

bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barng yang telah dibeli 

perusahaan kepada pemasok. 

5. Fungsi penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan 

kepada customer, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan 

transaksi penjualan oleh fungsi pencatat piutang, fungsi akuntansi biaya, 

fungsi akuntansi umum.      

6. Fungsi pencatat piutang  

Fungsi ini bertanggung untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi 

penjualan kredit, mencatat berkurangnya piutang karena transaksi retur 

penjualan, penerimaan kas dari piutang, penghapusan piutang yang tidak 

tertagih dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para 

debitur. 

 

 

 

7. Fungsi akuntansi biaya 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kos produk jadi yang dijual 

dalam buku pembantu sediaan dan mencatat kos produk jadi yang 

dikembalikan oleh customer dalam transaksi retur pembelian. 

8. Fungsi akuntansi umum 

Fungsi ini bertanggung jawab mencatat transaksi penjualan kredit dan 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan, dan transaksi retur penjualan, 

pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang dalam jurnal umum. 

9. Fungsi penerimaan barang 

Fungsi ini bertanggung jawab menerima barang, baik yang berasal dari 

transaksi pembelian maupun yang berasal dari transaksi retur penjualan. 

 Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan kredit dibagi menjadi 

dua golongan: dokumen sumber (source documents), yaitu dokumen yang dipakai 

sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi, dan dokumen pendukung 

(corroborating documents atau dokumen penguat), yaitu dokumen yang 

membuktikan validitas terjadinya transaksi. 

 Berbagai dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan kredit dapat 

dilihat berikut ini: 

� Surat order pengiriman  

Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis 

barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen 

tersebut. 

� Tembusan kredit (credit copy) 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk memperoleh status kredit 

customer dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi 

pemberi otorisasi kredit. 

� Surat pengakuan (acknowledgment copy) 

Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada customer untuk 

memberitahu bahwa ordernya telah diterima dan dalam proses pengiriman. 

 

� Surat muat (bill of lading) 
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Tembusan surat muat ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti 

penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum.  

� Slip pembungkus (packing slip) 

Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan 

fungsi penerimaan customer mengidentifikasi barang-barang yang 

diterimanya. 

� Tembusan gudang (warehouse copy) 

Merupakan tembusan surat order pengiriman yang dikirim ke fungsi gudang 

untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang tercantum 

didalamnya, agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman, dan 

untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. 

� Arsip pengawasan pengiriman (sales order follow-up copy) 

Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi 

penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. Jika fungsi penjualan 

telah menerima tembusan surat order pengiriman dari fungsi pengiriman yang 

merupakan bukti telah dilaksanakan pengiriman barang, arsip pengawasan 

pengiriman ini kemudian diambil dan dipindahkan ke arsip order pengiriman 

yang telah dipenuhi.  

� Arsip indeks silang (cross-index file copy) 

Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik 

menurut nama customer untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari customer mengenai status pesanannya. 

� Faktur penjualan (customer’s copies) 

Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim kepada customer. 

Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim kepada customer adalah 

tergantung dari permintaan customer. 

� Tembusan piutang (account receivable copy) 

Merupakan tembusan faktur penjualan yang dikirimkan ke fungsi pencatat 

piutang sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam buku pembantu piutang. 

 

� Tembusan jurnal penjualan (sales journal copy) 
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Merupakan yang dikirimkan ke fungsi akuntansi umum sebagai dasar untuk 

mencatat transaksi penjualan kedalam jurnal penjualan. 

� Tembusan analisis (analysis copy) 

Merupakan tembusan yang dikirim ke fungsi akuntansi biaya sebagai dasar 

untuk menghitung kos produk yang dijual yang dicatat dalam buku pembantu 

sediaan, untuk analisis penjualan, dan untuk perhitungan komisi wiraniaga 

(salesperson). 

� Tembusan wiraniaga (salesperson copy) 

Dikirimkan kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order dari customer 

yang lewat di tangannya telah dipenuhi sehingga memungkinkan menghitung 

komisi penjualan yang menjadi haknya. 

 

2.6.5 PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN  

 Pengendalian internal atas penjualan harus dilaksanakan dalam suatu 

perusahaan untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan 

yang dapat membuat aktivitas penjualan menjadi tidak efektif dan efisien. 

Kemungkinan pelanggaran harus ditekan menjadi seminimal mungkin agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Pengendalian internal 

yang efektif akan membantu kelancaran aktivitas penjualan sehingga tujuan 

penjulan perusahaan dapat tercapai. Pengendalian penjualan menurut Wilson dan 

Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2000,259) adalah 

sebagai berikut: 

 “Pengendalian penjualan meliputi analisa, penelaahan, 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 yang diperlukan untuk mencapai hasil 

pengembalian yang diharapkan atas investasi (return on investment 

= ROI).”     
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 Menurut Arens (2003,272) tujuan pengendalian internal atas penjualan:”  

1. Recorded sales are for shipments 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 properly classified (classification). 

5. Sales are recorded on the correct dates (timing) 

6. Sales transactions are properly included in the master files and are 

correctly summarized (posting and summarization).” 

Salah saji potensial yang mungkin terjadi dalam tahap-tahap transaksi 

penjualan khususnya penjualan kredit menurut Mulyadi (2002, 48-53) adalah: 

1. Penjualan dilakukan kepada customer yang tidak semestinya. 

2. Penjualan kredit dilaksanakan tanpa persetujuan. 

3. Barang dikeluarkan dari gudang untuk order yang tidak sah. 

4. Barang yang dikirim tidak sama dengan barang yang dipesan. 

5. Pengiriman barang yang tidak diotorisasi dapat terjadi. 

6. Penagihan dibuat untuk transaksi fiktif. 

7. Pengiriman barang tidak diikuti dengan penagihan. 

8. Faktur penjualan berisi harga yang salah. 

9. Transaksi penjualan kredit fiktif dicatat. 

10. Faktur penjualan tidak dicatat ke akun piutang customer. 

11. Faktur penjualan dicatat dalam akun yang salah. 

Berdasarkan salah saji yang diperkirakan, aktivitas pengendalian internal 

penjualan yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut mencakup:  

1. Penggunaan surat order penjualan uang diotorisasi untuk setiap penjualan. 

2. Fungsi pemberi otorisasi kredit mengecek semua customer baru. 

3. Penentuan bahwa customer berada dalam daftar customer yang telah 

disetujui. 

4. Pengecekan batas kredit sebelum penjualan kredit dilaksanakan. 
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5. Barang dikeluarkan dari gudang hanya atas dasar surat order pengiriman 

yang telah diotorisasi. 

6. Pengecekan barang yang dikirim dengan surat order pengiriman. 

7. Pemisahan fungsi pengiriman barang dari fungsi penjualan. 

8. Pembuatan dokumen pengiriman untuk setiap pengiriman barang. 

9. Setiap faktur penjualan harus dilampiri dengan surat order pengiriman 

yang telah diotorisasi. 

10. Pencocokan faktur penjualan dengan dokumen pengiriman. 

11. Pertanggungjawaban secara periodik dokumen pengiriman. 

12. Pengecekan independen terhadap pemberian harga dalam faktur penjualan. 

13. Setiap pencatatan harus dilandasi dokumen sumber faktur penjualan dan 

dokumen pendukung yang lengkap. 

14. Pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu piutang 

dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. 

15. Pertanggungjawaban semua faktur penjualan secara periodik. 

16. Panduan akun dan review terhadap pemberian kode akun. 

17. Pengiriman pernyataan piutang bulanan kepada debitur. 

Menurut Romney dan Steinbart (2000,257) ada lima kategori aktivitas 

pengendalian, yaitu:  

1. Proper authorization of transactions and activities. 

2. Segregation of duties. 

3. Design and use of adequate document and record. 

4. Adequate safeguards over access to use assets and record. 

5. Independent checks on performance.   

 

2.6.6 PROGRAM AUDIT INTERNAL UNTUK PENGUJIAN 

PENGENDALIAN TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT  

 Menurut Mulyadi (2002,101) untuk menguji aktivitas pengendalian yang 

telah dilakukan, harus disusun program audit sebagai berikut: 

Keberadaan dan Keterjadian 

1. Lakukan pengamatan terhadap (termasuk terhadap pemisahan fungsi): 
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• Persetujuan surat order pengiriman  

• Pengiriman barang 

• Penagihan customer 

• Pengiriman pernyataan piutang bulanan dan penindaklanjutan 

keluhan dari customer 

2. Ambil sampel transaksi penjualan dari jurnal penjualan dan lakukan 

verifikasi terhadap tanggal, nama customer, dan jumlah moneter dan 

nonmoneter. Lakukan pula pemeriksaan terhadap dokumen pendukung 

berikut ini: 

� Faktur penjualan 

� Laporan pengiriman barang 

� Surat pengiriman barang yang telah diotorisasi 

Kelengkapan 

3. Periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan 

pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut (surat order pengiriman, 

laporan pengiriman barang, faktur penjualan). Periksa secara selintas 

nomor urut faktur penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

4. Ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan lakukan 

pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi berikut ini: 

• Laporan pengiriman barang 

•  Faktur penjualan 

• Pencatatan ke dalam jurnal penjualan 

Penilaian atau Alokasi 

5. Untuk sampel yang diambil pada langkah ke-2 diatas, periksa bukti 

adanya: 

� Persetujuan kredit semestinya untuk setiap transaksi penjualan 

kredit. 

� Pengecekan independen terhadap pencantuman harga barang dalam 

faktur penjualan. 

� Pengecekan independen terhadap keakuratan perhitungan dalam 

faktur penjualan. 
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6. Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku 

pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi 

kekeliruan posting jumlah moneter atau akun.   

 

2.6.7 HUBUNGAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN  

 Pengendalian internal merupakan alat yang membantu manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Untuk menilai apakah pengendalian internal yang 

telah diterapkan perusahaan berjalan dengan efektif, maka perlu dilakukan audit 

internal yang mengevaluasi aktivitas pengendalian tersebut dan juga para personil 

yang melakukan pengendalian internal tersebut. 

 Untuk mencapai laba yang optimal, pengendalian internal terhadap 

penjualan harus benar-benar baik dan efektif. Pengendalian internal atas penjualan 

harus dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan terhadap standar, tujuan 

dan kriteria penjualan yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan perbaikan agar 

aktivitas penjualan berjalan lebih efektif dan efisien. 

 Audit internal akan lebih mengefektifkan fungsi pengendalian internal atas 

penjualan. Audit internal secara terus menerus menyempurnakan pengendalian 

internal yang dilakukan perusahaan karena dengan rutin akan mengecek dan 

mengevaluasi hasil dan perbaikan dari pengendalian internal perusahaan. 

 Audit internal atas penjualan meliputi audit atas semua aspek pengendalian 

internal penjualan, sehingga dapat diketahui efektivitas pengendalian internal 

penjualan.     
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