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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Peranan 

Dalam usaha memproduktifkan perusahaan, salah satu alat yang utama 

bagi perusahaan adalah akuntansi. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan 

memerlukan alat bantu yang berperan dalam mengarahkan, mengendalikan, dan 

melindungi aktivitas perusahaan. Dalam hal ini pimpinan mengharapkan bantuan 

pengendalian biaya pemasaran dalam mengarahkan tindakan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Secara etimologi, kata “peranan” berasal dari kata “peran” yang menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 751) berarti: 

“Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh or ang yang 

berkedudukan dalam masyarakat”. 

Kata “peranan” itu sendiri mengandung arti: 

“Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan atau tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. 

Menurut Komaruddin (1994: 768) pengertian peranan adalah: 

“Fungsi setiap variabel dalam hubungannya sebab akibat”. 

Dari konsep pengertian peranan di atas, maka pengertian peranan dalam 

penelitian ini adalah peranan yang menunjukan fungsi setiap variabel dalam 

hubungan sebab akibat, yaitu peranan audit internal dalam pengendalian biaya 

pemasaran guna menunjang efektivitas penjualan yang tujuannya adalah 

mengetahui seberapa jauh efektivitas pengendalian penjualan tercapai. 

 
2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Pengertian Audit Internal menurut SAK No. 25 (2004: 5): 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 
independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai 
tambah dan meningkatkan kegiatan  operasi organisasi. Audit 
internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui 
suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi 
dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan 
proses governance”. 
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 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengemukakan 

beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, diantaranya pengertian audit 

internal yang telah ditetapkan oleh Institutes of Internal Auditing (IIA;1999: 3) 

adalah: 

 “Internal auditing is an independent appraisal function established 

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

to the organization.” 

 
Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (1999: 7) yaitu: 

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian 
audit internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan 
catatan akuntansi perusahaan maupun kegiatan terhadap 
kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan 
terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari 
ikatan profesi yang berlaku.” 

 

 Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pada pengertian audit 

internal di atas, misalnya: 

1. Peraturan di bidang perpajakan  

2. Peraturan di bidang pasar modal  

3. Peraturan di bidang lingkungan hidup 

4. Peraturan di bidang perbankan 

5. Peraturan di bidang industri 

6. Peraturan di bidang investasi 

 

 Audit internal menurut Mulyadi  (2002: 29) sebagai berikut: 

 “Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 
(Perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas 
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh manejemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik 
atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan 
efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta 
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 
bagian organisasi.” 
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 Dengan demikian, pengertian audit internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen yang dibentuk oleh organisasi yang memeriksa dan menilai 

aktivitas-aktivitas organisasi atau bagian sebagai jasa terhadap organisasi. 

 Dari pengertian di atas, terdapat kata-kata kunci yang bisa memperjelas 

pengertian audit internal, yaitu: 

1. Bebas 

Mempunyai arti bebas atau tidak tergantung dari pembatasan ruang lingkup 

dan efktivitas gasil audit yang berupa temuan dan pendapat. 

2. Penilaian 

Menyatakan keyakinan penilaian auditor internal dalam kesimpulan yang 

dibuatnya. 

3. Yang dibentuk 

Menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit internal dan merupakan 

fungsi yang formal (ditetapkan oleh aturan organisasi). 

4. Menguji dan mengevaluasi 

Menyatakan bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor serta penilai 

terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam organisasi. 

5. Ada aktivitas 

Menyatakan luasnya lingkup pelayanan audit internal berhubungan dengan 

seluruh personalia perusahaan, dewan komisaris, termasuk komite audit dan 

para pemegang saham. 

6. Pelayanan 

Menyatakan fungsi audit internal adalah untuk memberikan jasa pelayanan 

kepada manajeman. 

7. Kepada organisasi 

Menyatakan bahwa pelayanan audit internal berhubungan dengan bidang 

personalia, dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham. 

Namun demikian Institutes of Internal Auditing (IIA;1999: 9) 

menetapkan definisi baru mengenai audit internal sebagai berikut: 

“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 
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objevtives by bringing a systematic, discilipned approach to evaluate 
and improve the effectiveness of risk management, control,and 
governance process.” 
 
Audit internal menurut pengertian di atas adalah suatu aktivitas pemberian 

jaminan keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan 

suatu pendekatan disiplin yang sistematis dan meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaannya. 

 
2.2.2 Fungsi Audit Internal 

 Pengertian fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002: 211): 

 “Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian 
intern dan efisiensi pelaksannan fungsi berbagai unit organisasi. 
Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk 
pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai 
efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.” 
 
Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukkan 

bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas 

catatan-catatan akuntansi. 

 Dalam menjalankan fungsinya tersebut auditor internal melaksanakan 

kegiatan-kegiatan berikut ini: 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern 

dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan 

biaya yang minimum. 

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 

dipatuhi. 

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung 

jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam 

perusahaan. 

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 
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Tugas audit internal dalam menjalankan fungsinya adalah menyelidiki dan 

menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit 

organisasi. Dengan demikian audit internal merupakan bentuk pengendalian yang 

tujuannya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur 

pengendalian intern lainnya. 

Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas 

kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga 

harus melakukan suatu penilaian dari berbagai unsur operasional. 

 
2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal (Ling kup Penugasan) 

 Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan dan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

governance. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan 

menyeluruh. Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.   

 Tujuan audit internal yang terdapat dalam Standard for The Profesional 

Practice of Internal Auditing yang dikutip oleh Ratliff  dan Wallace (1999: 49) 

adalah: 

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

organization in the effective discharge of their responsibilities”. 

  
Definisi di atas menyatakan bahwa tujuan audit internal adalah untuk 

membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara 

efektif. 

Hiro Tugiman  (1997: 99) memberikan pernyataan yang sama mengenai 

tujuan audit internal, yaitu : 

“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif”.  

 
Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, 

penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang 

sedang diperiksa.  
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Pada tahun 2000, Le Roy Bookal mengemukakan tujuan audit internal 

yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2001: 29) sebagai berikut: 

“Internal auditing goals and objectives: 
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 ethical manner”. 

 
Dari pendapat di atas dapat disebutkan bahwa sasaran dan tujuan audit 

internal terdiri dari 5 hal, yaitu: 

1. Memaksimalkan nilai pemegang saham. 

2. Melindungi kepentingan lain para pemegang saham. 

3. Melindungi aset perusahaan. 

4. Memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-

undangan. 

5. Mencapai tujuan dengan cara yang etis. 

Pada tahun 1995, The Institute of Internal Auditors memberikan 

pernyataan tentang ruang lingkup audit internal yang dikutip oleh Hiro Tugiman  

(2001: 30) sebagai berikut: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s 
system of internal control and the quality of performance in carrying 
out assigned responsibilities”. 
 
Menurut IIA, ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan 

pengevaluasian terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal 

yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

Berdasarkan pernyataan IIA tersebut, ruang lingkup audit internal meliputi 

penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal serta pengevaluasian 

terhadap kelengkapan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki 

organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

Auditor internal harus melaksanakan hal-hal berikut : 

1. Me-review keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan 

operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 
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2. Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan 

peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta 

menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian. 

3. Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya. 

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

konsisten sesuai dengan yang direncanakan. 

Perencanaan lain mengenai ruang lingkup pekerjaan audit internal 

dikemukakan dalam kodifikasi Standards for The Profesional Practice of Internal 

Auditing (2000) yang dikutip oleh Boynton, Johnson dan Kell  (2001: 983) yaitu 

bahwa ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan penilaian yang 

memadai dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas 

kinerja pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

1. Reliability and integrity of information 

Auditor internal harus meninjau keandalan dan integritas informasi keuangan 

dan kegiatan operasi serta alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, menggolongkan berbagai informasi tersebut. 

2. Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulation and contracts 

Auditor internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk menjamin 

pelaksanaan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan perjanjian 

yang mungkin berdampak jelas terhadap kegiatan serta laporan dan 

menentukan apakah organisasi mematuhinya. 

3. Safeguarding of assets 

Auditor internal harus meninjau alat yang melindungi asset dan membuktikan 

keberadaanya. 

4. Economical and efficient use of resources 

Auditor internal harus meningkatkan keekonomisan dan efektivitas 

penggunaan sumber daya. 
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5. Accomplishment of established objectives and goals for operations or 

programs 

Auditor internal harus meninjau kegiatan operasi atau program untuk 

memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan serta sasaran yang telah 

ditetapkan dan apakah kegiatan operasi atau program dilaksanakan sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

  
2.2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal (Tujuan, Kewenangan 

dan Tanggung Jawab) 

Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsistensi dengan 

Standar Profesi Audit Internal (SPAI). Dan mendapat persetujuan dari pimpinan 

dan Dewan Pengawas Organisasi. Fungsi audit internal harus ditempatkan pada 

posisi ysng memungkinksn fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. 

Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses 

komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas.  

Penerapan standar audit internal karenanya akan dipengaruhi oleh 

lingkungan tempat bagian audit internal melaksanakan tanggung jawabnya, 

kesesuaian dengan konsep-konsep yang dinyatakan oleh kualifikasi ini sangatlah 

penting apabila para auditor internal ingin memenuhi tanggung jawabnya 

sebagaimana dinyatakan dalam kode etik, para anggota haruslah menggunakan 

cara-cara yang tepat sesuai dengan standar. 

Tanggung jawab dari audit internal menurut Bambang Hartadi (2000: 

187) adalah sebagai berikut: 

1. Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan, yang terdiri dari: 

a. Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur. 

b. Mengembangkan atau memperbaiki prosedur. 

c. Menilai personalia 

d. Memberi ide-ide seperti pembuatan standar atau pembuatan metode yang  

baik                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut: 

a. Penelaahan data yang dihasilkan sistem akuntansi guna membuktikan 

bahwa laporan-laporan dihasilkan adalah benar (valid) dan, 
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b. Membuat analisis-analisis lebih lanjut untuk memberi dasar atau membuat 

penyimpulan-penyimpulannya. 

3. Verifikasi kelayakan yaitu untuk menetukan: 

a. Apakah akuntansi atau kebijakan lainnya telah dilakukan. 

b. Prosedur operasi atau kegiatan yang telah diikuti  

c. Peraturan-peraturan pemerintah telah dilaksanakan 

d. Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak telah berjalan 

atau dipatuhi. 

4. Fungsi perlindungan diadakan untuk: 

a. Menghindari dan menemukan penggelapan, ketidakjujuran, atau 

kecurangan. 

b. Memeriksa semua kelayakan perusahaan 

c. Meneliti transaksi dengan pihak luar 

5. Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan perusahaan terutama bidang 

akuntansi. 

6. Jasa-jasa lainnya termasuk penyelidikan khusus dan membantu dengan pihak 

luar seperti, kantor akuntansi publik atau konsultan lainnya yang 

berkepentingan dengan data kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 

2.2.5  Program Audit Internal 

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. 

Menurut Hiro Tugiman (2001: 58) dalam program audit internal 

haruslah: 

1. Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran dan 

penyimpanan informasi yang diperoleh selama audit. 

2. Menetapkan tujuan audit 



 16

3. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan audit 

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi-transaksi 

yang akan diteliti 

5. Menetapkan sifat, 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. 

Pengertian audit program menurut Sukrisno Agoes (1999: 104-105) 

adalah sebagai berikut: 

“Audit program membantu auditor dalam melaksanakan perintah 
kepada asisten mengenai pekerjaaan yang harus dilaksanakan. 
Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit 
yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai 
tujuan audit.” 
 
Audit program yang baik harus mencantumkan: 

1. Tujuan pemeriksaan 

2. Audit prosedur yang akan dijalankan  

3. Kesimpulan pemeriksaan 

 

2.2.6   Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Internal 

 Audit Internal bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan 

tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau di-review oleh 

pengawas. 

 Tahap-tahap pelaksanaan audit menurut Hiro Tugiman (2001: 53) harus 

meliputi: 

“1. Perencanaan pemeriksaan 
  2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 
  3. Penyampaian hasil pemeriksaan 
  4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan” 
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Penjelasan dari tahap-tahap pelaksanaan audit adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pemeriksaan  

Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal   

berikut ini: 

a. Penerapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan  

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang diperiksa 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

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

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperikasa 

f. Penulisan program pemeriksaan 

g. Menetukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan 

akan disampaikan 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan  

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut: 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan 

pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

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

membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan 

dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 

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

informasi haruslah diawasi untuk memeberikan kepastian bahwa sikap 

objektif terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai. 

e. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh pemeriksa dan ditinjau atau di-review oleh manajemen bagian audit 
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internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang 

diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan. 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 

Penyampaian hasil pemeriksaan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarakan setalah 

pengujian terhadap pemeriksaan (Audit Examination) selesai dilakukan. 

Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan 

secara formal atau informal. 

b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi denga tingkatan manajemen yang tepat, 

sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat 

waktu. 

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

pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 

e. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 

berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 

g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus me-review dan 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa lapaoran tersebut akan 

disampaikan. 

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Tindak lanjut pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu proses 

untuk menentukan kecukupan, keefektivan dan ketepatan waktu dari 

berbagai tindakan ynag dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan pemeriksaan yang dilaporkan. 
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b. Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam 

ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian 

audit internal. 

c. Manajemen bertanggung jaeab menentukan tindakan yang perlu dilakukan 

sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan. 

Pimpinan audit internal bertanggung jawab memeperkirakan tindakan 

manajemen yang diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai 

temuan pemeriksaan tersebut dapat dipecahkan secara tepat waktu. 

d. Manajemen senior dapat manetapkan untuk menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, 

berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Dewan harus 

diberi laporan tentang seluruh keputusan manajemen senior terhadap 

berbagai temuan pemeriksaan penting. 

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

audit internal. 

f. Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan dalam menentukan 

 Berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah: 

1) Pentingnya temuan yang dilaporkan 

2) Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 

yang dilaporkan 

3) Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan 

gagal 

4) Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif 

5) Jangka waktu yang dibutuhkan. 

g. Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan 

segera memerlukan tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus dimonitor 

oleh pemeriksa internal hingga diperbaiki karena berbagai akibat yang 

mungkin ditimbulkan terhadap organisasi. 

h. Terdapat pula barbagai keadaan dimana pimpinan audit internal menilai 

bahwa tindakan yang dilakukuan oleh manajemen telah cukup, bila 

dibandingkan dengan pentingnya temuan pemeriksaan. 
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i. Pemeriksa harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap 

temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari 

dilakukannya tindakan tersebut. 

j. Pimpinan audit internal bertanggungjawab membuat jadwal kegiatan 

tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan 

pemeriksaan. 

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

terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam 

penerapan tindakan korektif. 

l. Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang 

meliputi: 

1) Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan 

tanggapan 

2) Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen 

3) Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen; bila perlu 

4) Pemeriksaan terhadap tindak lanjut; bila perlu 

5) Prosedur laporan kepada tingkat manajemen yang sesuai tentang 

tindakan yang memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko akibat 

tidak dilakukannya tindakan korektif. 

m. Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut 

secara efektif adalah sebagai berikut: 

1) Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat 

manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tindakan korektif. 

2) Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan 

pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterbitkan. 

3) Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara 

periodik, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk 

memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan. 
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4) Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang 

berhubungan dengan proses tindak lanjut.  

5) Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan 

berbagai temuan pemeriksaan. 

 
2.2.7 Laporan Audit Internal (Komunikasi Hasil Penugasan) 

 Komunikasi hasil penugasan menurut SAK No. 23 (2004: 16):  

“Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya 
secara tepat waktu. Komunikasi harus mencakup sasaran dan 
lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana 
tindakannya. Komunikasi akhir hasil penugasan, bila 
memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor 
internal.” 
 

 Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi 

hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuasakan dari kegiatan yang di-review. 

Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, maka pihak 

yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan 

penggunaannya. 

 Menurut Hiro Tugiman (2001: 68-74), hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menyampaikan laporan audit yang baik, yaitu: 

“1.  Laporan tertulis yang telah ditandatangani haruslah dikeluarkan 
setelah pengujian terhadap pemerikasaan selesai dilakukan. 
Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis maupun lisan dan 
diserahkan secara formal atau informal. 

2. Auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 
kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan marnajemen yang 
tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir. Suatu laporan 
haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. 
Laporan harusalah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan 
hasil pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, 
laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat 
pemeriksa. 

3. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi 
bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan 
terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan 
korektif. 
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4. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai 
kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam 
laporan pemeriksaan 

5.  Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus me-review 
dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, dan menentukan 
kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan”.   

 
           Laporan audit internal memberikan jasa-jasa yang bersifat protektif dan 

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

pernyataan dari bagian audit internal yang tercantum pada laporan audit internal 

dapat membuat manajemen untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik serta 

rekomendasinya dapat membuat manajemen waspada terhadap hal-hal yang perlu 

diperhatikan. Dalam laporan audit dapat dicantumkan pernyataan tentang 

pengakuan atas hasil pekerjaan yang memuaskan. 

           Pengertian temuan audit menurut Hiro Tugiman (2001: 72) adalah: 

“Temuan audit merupakan hal-hal yang berkaitan dengan 
pernyataan tentang fakta. Berbagai temuan yang diperlukan untuk 
mendukung atau menghindari kesalahan pengertian tentang 
kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh auditor internal harus 
dicantumkan dalam laporan audit akhir.” 

 
          Temuan-temuan audit haruslah memiliki beberapa komponen berikut ini: 

1. Kriteria 

Yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan yang digunakan dalam 

melakukan evaluasi dan atau verifikasi (apa yang seharusnya terdapat). 

2. Kondisi 

Yaitu berbagai bukti yang nyata yang ditemukan oleh auditor dalam 

pelaksanaan audit (apa yang ternyata terdapat). 

3. Sebab 

Yaitu alasan yang ditemukan atas terjadinya perbedaan antara kondisi yang 

diharapkan dan kondisi yang sesungguhnya (mengapa terjadi perbedaan). 

4. Akibat 

Yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh unit organisasi dari 

pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang 

tidak sesuai dengan kriteria (dampak dari perbedaan) dalam menentukan 
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tingkat risiko atau kerugian, auditor internal harus mempertimbangkan pula 

akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai temuan tersebut 

terhadap pernyataan keuangan (financial statement) organisasi. 

5. Rekomendasi 

Dalam laporan tentang berbagai temuan dapat pula dicantumkan berbagai 

rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diaudit dan informasi 

lain yang bersifat membantu yang tidak dicantumkan ditempat lain. 

 Laporan yang disampaikan kepada menajemen akan mencerminkan 

kualitas pekerjaan audit internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena 

ditujukan dalam rangka menjaga keamanan harta perusahaan dan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

 

2.2.8 Tindak Lanjut Audit Internal (Pemantauan Tindak Lanjut) 

 Penangung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan  

kepada manajemen. Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun 

prosedur tindak-lanjut untuk memantau dan memastikan bahawa manajemen telah 

melaksanakan tindak-lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak 

melakukan tindak-lanjut. 

 Auditor internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah 

dilakukan dalam memberikan berbagai hasil yang diharapkan dan apakah 

mamajemen senior telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan 

korektif atas temuan yang dilaporkan. Tindak lanjut oleh auditor internal 

didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, dan ketepatan 

waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manejemen terhadap berbagai 

temuan audit yang dilaporkan. 

 Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan oleh auditor internal 

dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah: 

1. Pentingnya temuan yang dilaporkan 

2. Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang 

dilaporkan. 
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3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal. 

4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif. 

5. Jangka waktu yang dibutuhkan 

 Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur meliputi: 

1. Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan tanggapan. 

2. Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen. 

3. Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen bila perlu.  

4. Pemeriksaan terhadap tindak lanjut, bila perlu. 

5. Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai dengan tindakan 

yang tidak memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif. 

 Berbagai teknik yang diperlukan oleh auditor internal untuk menjelaskan 

tindak lanjut secara efektif adalah sebagai berikut: 

1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat manajemen     

yang tepat,  yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan korektif. 

2. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan 

pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan akan 

lebih berguna apabila mencantumkan berbagai informasi yang cukup bagi 

pimpinan audit internal untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan waktu 

dari tindakan korektif. 

3. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik 

untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang 

sebelumnya dilaporkan. 

4. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan 

dengan proses tindak lanjut. 

5. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan terhadap 

berbagai temuan audit. 
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2.2.9 Independensi Audit Internal 

 Menurut Hiro Tugiman (2001: 20-26): 

“Para auditor internal dianggap mandiri atau independen apabila 

dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif”.  

 Kemandirian para auditor internal dapat memberikan penilaian yang tidak 

memihak dan tanpa prasangka, hal mana yang sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagaimana mestinya.  

Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas 

para auditor internal. 

1. Status organisasi  

 Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemerikasaan yang diberikan. 

Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan 

dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang 

diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai 

campur tangan pihak lain. 

2. Objektivitas 

 Para auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif. 

Objektivitas adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh auditor  internal 

dalam melaksanakan pemeriksaan. Sikap objektif akan memungkinkan para 

auditor internal malaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga 

mereka akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan 

membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau 

diragukan. 

 Ada 3 (tiga) aspek independensi menurut Abdul Halim (1999: 21) yaitu: 

“1. Indepandence in Fact (Independensi senyatanya) 
  2. Independence in Appereance (Independensi dalam penampilan) 
  3. Independence in Competence (Independensi dari sudut 

keahliannya /kompetensinya)” 
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Ketiga aspek independensi dapat diterangkan sebagai berikut: 

1. Indepandence in Fact (Independensi senyatanya) 

Untuk menjadi independen, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, 

jadi ada keterikatan erat antara independensi in fact in objectivitas. 

2. Independence in Appereance (Independensi dalam penampilan) 

Independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak lain terhadap 

diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga 

kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap 

independensi dan objektivitasnya. Meskipun auditor independen telah 

menjalankan audit dengan baik secara independen dan objektif, pendapatnya 

yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai 

jasa auditor independen bila ia tidak mampu mempertahankan independensi 

dalam penampilan. Oleh karena itu, independensi dalam penampilan sangat 

penting bagi perkembangan profesi auditor. 

3. Independence in Competence (Independensi dari sudut keahliannya 

/kompetensinya) 

Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan 

kompetensi/kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

tugasnya. Auditor yang awam dalam Electronic Data Processing System 

(EDPS) tidak memenuhi independensi keahlian bila ia mengaudit perusahaan 

yang pengolahan datanya menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. 

Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan 

profesional auditor”. 

 
2.2.10 Kompetensi Audit Internal 

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap auditor. Pimpinan audit internal dalam setiap pemerikasaan haruslah 

menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki 

pengetahuan, kemempuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk 

melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 
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Menurut SAK (2001: 322.3) menyatakan: 

“Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor 
harus memperoleh atau memuktahirkan informasi dari audit tahun 
sebelumnya, mengenai faktor-faktor berikut ini : 
1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal 
2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan 
3. Kebijakan, program, dan prosedur audit 
4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal 
5. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal 
6. Mutu dan dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan 

rekomendasi 
7. Penilaian atas kinerja auditor internal”. 

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa audit internal harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang dimaksud kompeten adalah orang 

yang mempunyai pendidikan formal dan memiliki pengalaman yang cukup dalam 

bidang yang ditekuninya. 

 
2.2.11 Kode Etik Profesional 

2.2.11.1 Pengertian Etika   

Menurut Charmichael dkk (1996: 45) Etika di definisikan sebagai 

berikut: 

“Ethics are rule designed to maintain a professional on a dignified level, 
to guide members in their relations with each other, and to assure the 
public that the professional will maintain a high level of performance. 
Ethics are derived from fundamental values, many of which are held in 
common by all professional”. 

 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika profesional 

merupakan prinsip moral yang menunjukan prilaku yang baik dan yang buruk 

yang bersangkutan dengan suatu profesi. Etika profesi berkaitan dengan 

independensi, disiplin pribadi, dan integritas moral profesional.  

 

2.2.11.2 Pengertian Kode Etik 

          Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus 

memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan 

mengatur tentang prilaku profesional. Alasan yang mendasari diperlukannya 

prilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan 
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kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi terlepas dari 

yang dilakukan secara perseorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas 

jasa profesional akan meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan 

memenuhi semua kebutuhannya. 

 Menurut Chasin, dkk (1988: 4-6) mendefinisikan kode etik profesional 

sebagai berikut: 

“Code of professional ethics is guide to accountant conduct in fulfilling 

the professional obligations and in activities, affect the public’s vieqw of 

the profesions”.   

 
 Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesional didefinisikan: 

“Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk 

bertugas secara bertanggung jawab dan objektif”. 

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa Kode Etik Profesional 

adalah pernyataan-pernyataan yang berorientasi yang digunakan sebagai haluan 

prilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. 

 Kode etik mempengaruhi profesi, ketentuan ini dikenakan oleh organisasi 

profesi terhadap para anggotanya yang secara sukarela telah menerimanya lebih 

keras dari hukum atau undang-undang. Seseorang yang masuk profesi akuntan 

harus menerima kewajiban bahwa ia akan memegang teguh prinsip-prinsip, 

bekerja dengan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan 

profesinya dan akan mematuhi kode etik profesi, serta norma-norma auditing. 

Kode etik akuntan merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang 

menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan dapat di 

lindungi terhadap segala perbuatan akuntan secara individual yang tercela dan 

tidak bertanggung jawab. 
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2.2.11.3 Tujuan Kode Etik Profesional 

 Chasin, dkk (1988: 3-4), menjelaskan tujuan Kode Etik Profesional 

sebagai berikut: 

“it notifies the public that the profesion will concern it self with 

protecting the public interest and the members will carry on the work in 

the way to benefitte public”. 

 
Menurut Teguh Pudjo Muljono (1991: 13), tujuan kode etik adalah: 

“(1) Dengan adanya kode etik akan mengikat para anggota profesi 
pada nilai-nilai sosial tertentu yang memungkinkan manusia hidup 
produktif baik di bidang ekonomi, sosial maupun kultural, sesuai 
martabat manusiawi sebagaimana dituntut perkembangan 
zamannya; 
(2) Dengan adanya kode etik akan mengikat pula para anggota profesi 
pada suatu bentuk disiplin untuk mengejar, dan berbakti kepada 
nilai-nilai yang di akuinya lebih tinggi, dengan demikian etika 
profesional harus di arahkan pada nilai-nilai sosial yang lebih tinggi 
dan bukan ditujukan kepada pembaktian untuk kepentingan 
kelompok profesional yang bersangkutan”.   

 

2.2.11.4 Pentingnya Kode Etik Profesional 

 Kell and Boynton (1992: 71) mengemukakan betapa pentingnya Kode 

Etik Profesional yaitu: 

“ A code of ethics significantly affect the reputation of a professional and 

the confidence in which it is held”. 

Nadirsyah (1993: 66) mengemukakan tiga alasan pentingnya Kode Etik 

Profesional yaitu: 

“(1) Memberikan referensi yang secara eksplisit mengatur suatu 
kriteria aturan untuk suatu profesi; 

  (2)  Memberi pengetahuan kepada seseorang apa yang di harapkan 
profesinya; 

  (3)  Dari pandangan organisasi profesi, kode etik adalah pernyataan 
umum aturan-aturan”.  

 
 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Profesional 

penting karena memberikan informasi yang secara eksplisit mengatur suatu 

kriteria umum untuk suatu profesi, memberi pengetahuan kepada seseorang apa 
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yang diharapkan profesinya, dan merupakan pernyataan umum prinsip-prinsip 

sehingga Kode Etik Profesional sangat mempengaruhi reputasi suatu profesi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Masyarakat akan sangat 

menghargai profesi yang menerapkan standar professional tinggi terhadap 

pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat 

akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang 

bersangkutan. 

 Para akuntan di Indonesia memiliki kode etik bagi anggotanya, yaitu Kode 

Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para 

anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk bertugas secara bertanggung jawab 

dan objektif. Kode Etik ini dikeluarkan oleh IAI sebagai organisasi profesi. 

 Di dalam standar Profesional Audit Internal menyebutkan bahwa auditor 

internal harus tunduk pada standar profesional tentang tingkah laku. Hal ini secara 

spesifik mengacu pada Kode Etik  Perhimpunan Auditor Internal Indonesia 

(PAII). 

 

2.2.11.5 Kode Etik Auditor Internal Indonesia 

Kode etik profesional berkembang karena adanya hubungan khusus yang 

sangat erat antara para praktisi profesional dan kliennya. Prinsip bisnis, yang 

mengatakan bahwa tanggung jawab atas kualitas barang yang di beli ada di tangan 

konsumen, tidak berlaku saat profesional menjual jasanya kepada masyarakat. 

Klien harus memiliki kepercayaan bahwa para profesional bertindak secara etis. 

Kepercayaan klien akan meningkat jika profesional diharuskan untuk bersumpah 

dalam melayani masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab, serta di atur oleh 

kode etik profesi yang ketat. Kepercayaan akan semakin besar jika pemakai jasa 

profesional dapat percaya bahwa profesional yang melanggar kode etik akan 

mendapatkan sanksi-sanksi dari rekan seprofesinya. 

 Kode etik IIA adalah pedoman bertingkah laku yang dikeluarkan oleh The 

Institute Internal of Auditors (IIA). Kode etik tersebut tidak dapat diberlakukan 

bagi setiap orang, bahkan tidak pula ditujukan bagi semua pengawas internal. 

Kode etik tersebut di susun secar khusus sebagai pedoman bagi anggota IIA. 
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Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, para anggota memahami bahwa IIA 

dapat mencabut keanggotaan mereka apabila mereka melakukan pelanggaran 

terhadap kode etik. 

 Ketentuan-ketentuan dalam kode etik ini meliputi prinsip-prinsip dasar 

yang ada dalam berbagai bidang praktik audit internal. Para anggota Perhimpunan 

Auditor Internal Indonesia (PAII) adalah mereka yang bertugas sebagai auditor 

internal dan atau mereka yang berkualifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) 

harus menyadari bahwa pertimbangan-pertimbangan pribadi di perlukan dalam 

penerapan prinsip-prinsip ini. Para anggota bertanggung jawab untuk mempunyai 

prilaku yang baik sehingga nama baik dan integritasnya tidak dipertanyakan. 

Dalam hal adanya kemampuan teknis, anggota harus berusaha sekerasnya untuk 

dapat mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan standar audit internal, 

untuk kepentingan perusahaan, organisasi dan masyarakat. 

 

2.2.12 Aturan Etika Auditor Internal 

 Aturan etika The Institute of Internal Auditors (IIA) telah direvisi oleh The 

International Ethics Committee pada tanggal 1 Oktober 1999. Board of Directors 

IIA pada tanggal 17 Juni 2000 telah menyetujui Code of Ethics yang direvisi 

tersebut di NewYork City.   

 Aturan etika The Institute of Internal auditors memperluas definisi 

internal auditing dengan memasukkan dua komponen penting, yaitu:      

1. Prinsip-prinsip (principles) yang relevan terhadap profesi dan praktik audit 

intern; 

2. Rule of Conduct yang melukiskan norma-norma prilaku yang diharapkan dari 

auditor intern. 

Rule of Conduct membantu menginterpestasikan prinsip-prinsip kedalam 

aplikasi praktis dan bermaksud untuk mengarahkan tingkah laku etis (ethical 

conduct) dari auditor internal. 

Prinsip-prinsip dari Rule of Conduct  The Institute of Internal Auditors 

(IIA) sebagai berikut:  



 32

I. Principles 

    Internal auditors are expected to apply and uphold the following principles: 

    Integrity  

The integrity of internal auditors establishes trust and trust provides the basis 

for  reliance on their judgment. 

    Objectivity 

Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in 

gathering, evaluating, and communicating information about the activity or 

process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all 

the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interst 

or by others informing judgments. 

     Confidentiality 

Internal auditors respect the value and ownership of information they receive 

and do not disclose information without appropriate authority unless these is a 

legal or professional to do so. 

     Competency 

Internal auditors apply the knowledge, skill and experience needed in the 

performance of internal auditing services.  

II. Rules of Conduct 

1. Itegrity 

Internal auditors: 

1.1 Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility. 

1.2 Shall observe the law and make disclosures expected by the law and 

the profession. 

1.3 Shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts 

that are disceditable to the profession of internal auditing or to be the 

organization. 

1.4 Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of 

the organization. 
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2. Objectivity 

Internal auditors: 

 Shall not participate in any activity or relationship that may impair or 

be presumed to impair their unbiased assessment. This participation 

includes those activities or relationship that may be in conflict with 

the interest of the organization. 

 Shall not accep anything that may impair or be presumed to impair 

their professional judgment. 

 Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, 

may distort the reporting of activities under review. 

3. Confidentiality 

Internal auditors: 

 Shall be prudent in the use and protection of information acquired in 

the course of their duties. 

 Shall not use information for any personal gain or in any manner that 

would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and 

ethical objectives of the organization. 

4. Competency 

Internal auditors: 

 Shall engage only in those services for which they have the necessary 

knowledge, skill, and experience. 

 Shall perform internal auditing services in accordance with the 

Standards for the Professional Practise of Internal Auditing. 

 Shall continually improve proficiency and the effectiveness and 

quality of their service. 

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1991: 98) menyatakan bahwa kode etik 

meliputi beberapa hal yang penting antara lain: 

“1. Objektivitas 
  2. Independensi 
  3. Menjaga Rahasia Jabatan 
  4. Tanggung jawab Profesional 
  5. Memelihara Integritas 
  6. Martabat Auditor”. 
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 Kutipan di atas dapat diterangkan sebagai berikut: 

1. Objektivitas, di dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus selalu 

dapat bertindak objektif sesuai dengan bukti-bukti otentik yang diperolehnya 

selama mengadakan pemeriksaan, begitu juga sebelum melaporkan hasil audit 

hendaknya mengadakan review dan pengujian kembali atas 

data/fakta/informasi yang diperolehnya. 

2. Independensi, agar dapat melealisir sikapnya yang objektif selama 

melaksanakan tugasnya, maka auditor tidak boleh menjalankan tugas routine 

eksekutif sehari-hari agar dapat diperoleh sikap mandiri/bebas dan tidak 

memihak atas objek yang di periksa. 

3. Menjaga Rahasia Jabatan, auditor hendaknya dapat menjaga dengan baik 

rahasia atau hal-hal lain yang dirahasiakan kepada pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan serta tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk 

kepentingan pribadi. 

4. Tanggung jawab Profesional, auditor selama melaksanakan tugasnya harus 

senantiasa melakukan dengan penuh kesungguhan dan penuh rasa tanggung 

jawab serta wajib menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama, 

sehingga akan diperoleh hasil kerja yang memuaskan dan tetap mempertinggi 

reputasi profesionalisme auditor internal. 

5. Memelihara Integritas, auditor dalam melaksanakan tugas hendaknya 

senantiasa dapat menjaga hubungan baik secara pribadi maupun kedinasan 

dengan objek pemeriksaan dan menghindarkan diri dari sikap tidak semena-

mena yang dapat menimbulkan sikap antipati dengan tidak mengorbankan 

sikap objektifitas dan independensinya. 

6. Martabat Auditor, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan 

profesinya auditor wajib menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela serta 

wajib selalu menjaga nama baik auditor. 
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Pendapat lain yang diutarakan dalam sebuah artikel yang di tulis dalam 

Jurangmangu Online menyatakan bahwa: 

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara professional, auditor internal perlu 

memperkuat berbagai unsur dalam dirinya yaitu: 

1. Kompetensi di bidang audit dan teknis subtansi 

Kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi seorang yang 

akan melaksanakan tugasnya di bidang audit. Di samping pengetahuan di 

bidang audit, auditor tentunya diharapkan mempunyai pengetahuan yang 

memadai dalam substansi yang di audit. 

2. Integritas 

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor wajib mengedepankan 

integritasnya. Di mana pada masa sekarang ujian bagi integritas seorang 

auditor semakin berat. Apalagi, jasa audit yang diberikan merupakan jenis 

pekerjaan yang ditopang oleh kepercayaan dari penerima jasa. Apabila 

kepercayaan hilang maka seumur hidup orang tidak akan percaya. 

3. Independensi 

Independensi merupakan sikap tidak memihak yang perlu di miliki oleh 

seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Sikap tidak memihak ini 

merupakan suatu faktor yang akan mengangkat kualitas audit ke tingkat yang 

lebih tinggi. Tentu saja independensi ini bukan berarti auditor akan memasang 

sikap bermusuhan dengan pihak yang di periksa. Auditor perlu menjaga 

hubungan yang baik dengan pihak yang di audit (auditan). Namun, dalam 

pemberian pendapat atau saran atas temuan yang di peroleh selama di audit, 

auditor perlu bersikap objektif dan melaporkan secara objektif pula kondisi 

yang ada, bebas dari pihak pengaruh manapun. 

4. Bersikap hati-hati dalam menjalankan tugas 

Sikap hati-hati juga harus di miliki oleh auditor dalam melaksanakn tugasnya. 

Untuk itu auditor internal perlu memahami secara seksama kondisi 

pengendalian manajemen atau pengawasan yang melekat dari instansi yang 

akan di audit. Di samping itu, bukti yang cukup juga harus di peroleh dengan 
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cara-cara yang lazim dilakukan untuk memperoleh kesimpulan audit yang 

handal. 

5. Sanggup menyimpan rahasia atas informasi yang masih belum bisa 

dipublikasikan. 

Kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit juga 

perlu di jaga dengan baik oleh auditor. Hal ini untuk mencegah terjadinya 

ketegangan yang tidak perlu antara auditor dengan pihak auditan, atau antara 

pihak auditan dengan pihak ketiga. Dengan demikian auditor perlu bersikap 

hati-hati untuk mengungkapkan hasil auditnya kepada publik, terutama bila 

audit masih  sedang berjalan. 

 
2.3  Pemasaran 

Kegiatan pemasaran dalam organisasi berfungsi mengarahkan semua 

upayanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan laba yang diperoleh dari 

hasil penjualan. Dengan kata lain, kegiatan pemasaran tidak lagi ditujukan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan yang ada namun juga untuk menciptakan permintaan 

yang baru bagi produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga 

perhatian perusahaan tidak lagi terbatas memproduksi barang dan jasa saja tetapi 

juga harus memperhatikan kepuasan para pelanggan sebagai hal yang penting. 

Selain itu, pemasaran juga menekankan tujuan laba yang diperlukan bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

 
 
2.3.1  Pengertian Pemasaran 

Menurut Evans and Breman (2003: 11), mendefinisikan pemasaran 

sebagai berikut : 

“Marketing is the performance of business activities that direct the 

flow of goods and services from producer to customer or user”. 
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Definisi lain dikemukakan oleh Kotler and Amrstrong yang 

alihbahasakan oleh Sindoro (2003: 7) sebagai berikut : 

“Pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana 
individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai 
dengan pihak lain”. 

 
Untuk menjelaskan definisi ini, akan dibahas mengenai istitah-istilah berikut ini : 

1. Kebutuhan 

Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan. 

2. Keinginan 

Keinginan manusia adalah bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh 

budaya dan kepribadian individual. 

3. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

4. Permintaan 

Adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. 

5. Pertukaran 

Adalah tindakan untuk memperoleh suatu objek yang didambakan dari 

seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. 

6. Transaksi 

Adalah perdagangan antara dua pihak yang paling sedikit melibatkan dua 

macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, persetujuan mengenai waktu, dan 

persetujuan mengenai tempat. 

7. Pasar 

Perangkat dari semua pembeli aktual dan potensial suatu produk atau jasa. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pemasaran 

merupakan kegiatan perusahaan dalam rangkaian memenuhi kebutuhan dan 

keinginan masyarakat melalui penciptaan dan pertukaran, timbal balik barang dan 

lasa serta mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada konsumen atau 

pengguna lainnya. 



 38

2.3.2  Kegiatan Pemasaran 

Menurut Kotler and Amrstrong yang dialihbahasakan oleh Sindoro 

(2003: 20-24) terdapat lima konsep alternatif yang melandasi aktivitas 

perusahaan: 

1. Konsep produksi 

Konsep produksi percaya bahwa pelanggan akan menyukai produk yang 

tersedia dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, manajemen harus berusaha 

ketat untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep itu 

merupakan salah satu falsafah paling tua yang membimbing penjual. Konsep 

produksi masih merupakan falsafah yang bermanfaat dalam dua tipe situasi. 

Situasi pertama terjadi jika permintaan akan suatu produk melebihi 

penawaran. Di sini, manajemen sebaiknya mencari jalan untuk meningkatkan 

produksi, situasi kedua jika biaya produksi terlalu tinggi dan perbaikan 

produktifitas diperlukan untuk menurunkannya. 

2. Konsep produk 

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

mempunyai mutu terbaik, kinerja terbaik dan sifat paling inovatif.                  

Jadi, sebuah organisasi harus mencurahkan energi untuk terus menerus 

melakukan perbaikan produk. 

3. Konsep penjualan 

Banyak organisasi mengikut konsep penjualan, yang menyatakan bahwa 

konsumen tidak akan membeli produk suatu organisasi dalam jumlah cukup 

kecuali jika organisasi tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi 

berskala besar. Konsep itu biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari 

(unsought goods) - barang yang oleh pembeli biasanya tidak terpikir untuk 

dibeli. Industri ini harus mahir dalam melacak calon pelanggan dan menjual 

manfaat produk tersebut pada mereka. Kebanyakan perusahaan metakukan 

konsep penjualan ketika mereka mempunyai kapasitas berlebihan. Tujuannya 

adalah menjual apa yang mereka buat bukannya membuat apa yang diinginkan 

pasar. Pemasaran seperti itu berisiko besar. Konsep itu mementingkan 
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penciptaan transaksi penjualan bukannya membina hubungan jangka panjang 

yang menguntungkan dengan konsumen. 

4. Konsep pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian sasaran organisasi 

tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan 

penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien 

ketimbang pesaing. 

5. Konsep pemasaran berwawasan sosial 

Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa organisasi harus 

menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan menyerahkan 

kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien ketimbang 

para pesaing dengan cara yang bersifat memelihara, memperbaiki 

kesejahteraan konsumen dan masyarakat. 

 

2.3.3  Tujuan Pemasaran 

Menurut Evans and Breman (2003: 36) tujuan pemasaran adalah: 

“Marketing objectives are more customer oriented than those set by top 

management”. 

Sedangkan menurut Boyd et al yang dialihbahasakan Imam Nurwaman 

(2000: 3) adalah sebagai berikut: 

“Tujuan pemasaran adalah membuat penjualan berlebihan. 
Tujuannya adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan 
sebaik-baiknya sehingga kita dapat menghasilkan produk atau jasa 
yang sesuai ... dan terjual dengan sendirinya”. 

 
Tujuan pemasaran di sini dijabarkan sebagai berikut:  

1. Image 

Pandangan konsumen akan layak terhadap perusahaan dan produk spesifik 

yang dihasilkan olah perusahaan. 

2. Sales 

Tujuan penjualan memberikan perhatian atas merk, dan mengembangkan 

melalui perkenalan produk baru dan menerima segmen pasar yang tidak 

puas.  
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3. Profit 

Tujuan laba ditentukan dalam per unit atau total laba.  

4. Differential Advantages 

Laba yang berbeda-beda dapat dicapai melalui pandangan khusus, produk 

baru atau kualitas produk atau ketersediaan atau pelayanan terhadap 

pelanggan harga yang rendah dan karakteristik lainnya. 

 

2.4  Biaya Pemasaran 

Besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tergantung dari jumlah 

biaya yang dikeluarkan, salah satunya adalah biaya pemasaran. Keefisienan dan 

keefektifan dalam pengelolaan biaya pemasaran sangat membantu manajer 

dalam pengendalian biaya pemasaran dan kelancaran biaya pendistribusian 

barang dan jasa ke konsumen hingga tiba di tempat pelanggan. 

Dalam kondisi ekonomi apapun, pertimbangan-pertimbangan pemasaran 

tetap merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Namun, sebagian orang masih 

menganggap pemasaran sama dengan penjualan, seni dagang (merchandising) 

dan distribusi. Pemasaran adalah konsep yang menyeluruh, masing-masing 

istilah tersebut di atas hanya merupakan satu bagian- satu kegiatan dari seluruh 

sistem pemasaran. 
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2.4.1  Pengertian Biaya 

Besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tergantung dari jumlah 

biaya yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, konsep biaya perlu dipahami agar 

kita memperoleh pengertian yang benar mengenai apa yang dimaksud dengan 

biaya. 

Menurut Mulyadi (1999: 8) pengertian biaya adalah sebagai herikut: 

“Di dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah dikeluarkan untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

 
Menurut Hansen and Mowen (2001: 38) dialihbahasakan oleh Thomson 

Learning definisi biaya adalah: 

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini 

dan masa datang untuk organisasi”. 

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa biaya adalah sejumlah kas 

dan nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa 

yang diinginkan dan menghasilkan manfaat di masa depan. Dalam hal ini 

manfaat di masa depan biasanya berarti pendapatan yang diperoleh dari hasil 

penjualan. 

 

2.4.2  Pengertian Biaya Pemasaran 

Perusahaan perlu melakukan kegiatan pemasaran terutama dalam 

menghadapi persaingan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

menghadapi persaingan akan meningkatkan biaya pemasaran. 

Mulyadi (2001: 529) memberikan pengertian biaya pemasaran dalam 

dua arti yaitu: 

“1. Dalam arti sempit, biaya pemasaran seringkali dibatasi artinya 
sebagai biaya penjualan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan 
untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti sempit ini biaya 
pemasaran hanya meliputi semua biaya yang dikeluarkan sejak 
produk jadi dikirimkan kepada pembeli sampai dengan produk 
diterima oleh pembeli. 
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2. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang 
terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan 
dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam 
bentuk uang tunai. Kegiatan pemasaran produk dimulai jauh 
sebelum produk selesai diproduksi”. 

 
Adapun menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh 

Tjintjin F. Tjendera (1996: 292), dikemukakan bahwa pemasaran sama 

dengan biaya distribusi, sebagaimana dinyatakan berikut ini: 

“Biaya distribusi dapat didefinisikan sebagai biaya yang 
berhubungan dengan semua kegiatan, mulai dari saat barang-
barang telah dibeli atau diproduksi sampai barang-barang tiba 
ditempat pelanggan”. 
Jadi, biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam usaha menjual produknya setelah produk siap dijual 

termasuk usaha-usaha untuk mendapatkan pasar bagi produknya sampai pada 

penerimaan hasil penjualan tersebut. 

 
 
2.5  Pengendalian 

2.5.1  Pengertian Pengendalian 

Pengendalian merupakan kebijakan, prosedur dan praktik yang diterapkan 

oeh manajemen untuk mengelola perusahaan dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, mencakup koreksi atas kekurangan, 

kelemahan, dan penyimpangan yang ada serta penyesuaian pemasaran agar selaras 

lengan tolok ukur yang digunakan. 

Menurut Usry and Hammer (1998: 4) pengertian pengendalian sebagai 

berikut: 

“Control is management systematic effort to achieve objective by 

comparing performance to plan and taking appropriate action to 

correct importances differences”. 

 
Pengertian di atas menjelaskan bahwa pengendalian merupakan kegiatan 

yang sistematis dan teratur untuk mencapai sasaran dengan membandingkan 

antara rencana kerja sebelumnya dan pengambilan tindakan koreksi yang tepat 
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atas penyimpangan tersebut. Selain itu, pengendalian merupakan salah satu proses 

untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan memberikan saran 

tindakan perbaikan ketika diperlukan untuk memastikan efisiensi prestasi 

perusahaan biaya sasaran, tujuan, kebijakan dan standar perusahaan. 

 Sedangkan pengertian pengendalian menurut Welsh, Hilton dan Gordon 

(2000: 16), adalah : 

“ Control may be defined simply as the action necessary to assure that 

objectives, plans, policies, and standards are being attained”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah suatu tindakan 

pengarahan aktifitas perusahaan menuju sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini 

dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan dengan rencana yang telah 

ditetapkan semula. 

Adapun langkah-langkah pokok dalam dalam proses pengendalian terbagi 

dalam empat langkah, yaitu : 

1. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja. 

Secara ideal, tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama proses perencanaan 

ditetapkan dalam istilah yang jelas, dapat diukur yang meliputi batas waktu 

tertentu. Tujuan dan sasaran yang diungkapkan secara jelas dan dapat diukur 

mudah dikomunikasikan dan diterjemahkan ke dalam standar metode yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja. 

2. Mengukur Kinerja 

Yakni proses pengukuran terhadap aktifitas yang sedang berjalan atau sudah 

selesai dilaksanakan. 

3. Menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar 

Merupakan tindakan membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan 

target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah suatu kegiatan 

telah sesuai dengan harapan atau terdapat permasalahan serta penyimpangan. 

4 Mengambil tindakan perbaikan 

Apabila hasil penetapan kinerja menyatakan bahwa hasil terdapat 

permasalahan atau penyimpangan, maka manajemen dapat segera melakukan 



 44

tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan 

perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktifitas dalam operasi atau 

terhadap standar yang telah ditetapka semula. 

 
2.5.2  Proses Pengendalian 

Menurut Welsch et al (1998: 16) mengemukakan bahwa proses 

pengendalian yang dirancang untuk membantu mengawasi kegiatan secara 

periodik suatu usaha dan setiap pusat pertanggungjawabannya mempunyai tahap 

:ahap sebagai berikut: 

"1. Compare actual performance for the period with the planned 
goals and standards 

2.  Prepared a performance report than show a actual result, planned 
result, and any differences between the two (i.e variations above 
or below planned results) 

3. Analyze the variation and related operations to determine the 
under lying causes of variations. 

4. Develop alternative courses of action to correct any deficiences 
and learn from the successes. 

5. Make a choice (corrective action) from the set of alternatives and 
implement it. 

6. Follow up the appraise the effectiveness of the correction; follow 
with feed forward for replaining". 

 
Pengertian di atas menjelaskan bahwa pengendalian yang efektif 

memerlukan umpan-maju (feed forward). Dengan kata lain, diasumsikan bahwa 

tujuan, rencana, kebijakan, dan standar telah dikembangkan dan 

dikomunikasikan ke seluruh manajer yang bertanggungjawab terhadap 

pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Jadi, pengendalian tergantung pada 

penerapan konsep umpan balik (feedback), yaitu konsep yang memerlukan 

pengukuran kinerja yang memicu dilakukannya tindakan koreksi yang dirancang 

untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan semula. Ketika 

rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan menjadi operasional - 

artinya sudah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan tindakan - maka 

pengendalianpun harus mulai diterapkan untuk mengukur kemajuan dari 

rencana. 
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2.5.3  Pengertian Anggaran 

Dengan semakin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada 

perusahaan, ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh audit internal 

akan semakin besar. Oleh karena itu, audit internal memerlukan alat bantu yang 

dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kagiatan yang dilaksanakannya. 

Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama audit internal, yaitu 

perencanaan dan pengendalian melalui anggaran. 

Menurut Munandar (2000: 1) definisi anggaran adalah sebagai berikut: 

“ Business Budget atau Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang 
disusun secara sistematis, yang meliputi seturuh kegiatan 
perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 
berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang datang”. 

 
Menurut R.A Supriyono (1999: 340) pengertian anggaran adalah sebagai 

berikut: 

“Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 
formal dalam ukuran kuantitatif yang biasanya dalam satuan uang 
menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan 
digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun”. 

 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas tampak bahwa suatu anggaran (budget) 

mempunyai empat unsur, yaitu: 

1. Rencana, yaitu suatu penelitian terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan 

yang akan dilakukan oleh perusahaan diwaktu yang akan datang yang 

dihasilkan melalui pertemuan secara resmi serta dinyatakan secara tertulis. 

2. Meliputi seluruh kegiatan yaitu mencakup semua kegiatan yang akan 

dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan, karena anggaran 

digunakan sebagai alat perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan kegiatan 

perusahaan, alat pengkoordinasian kerja, alat pengawasan kerja, dan evaluasi 

kegiatan perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu satuan yang dapat diterapkan pada 

berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Satuan moneter ini sangat 

diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan yang 

beraneka ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit yang berbeda pula.  
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4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran 

berlakunya untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa yang dimuat 

dalam anggaran adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang yang akan terjadi 

serta yang dilakukan diwaktu yang akan datang. Hal ini berarti bahwa 

lamanya jangka waktu tersebut tergantung pada kebutuhan perusahaan dan 

kesepakatan yang ada dalam perusahaan. 

Setelah berbagai pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran 

merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 

wrtentu di masa yang akan datang. 

 

2.5.4  Fungsi dan Syarat Penyusunan Anggaran 

Anggaran berfungsi sebagai alat bantu bagi manajemen untuk 

menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran apa yang akan dituju, dan 

bagaimana mengatur seluruh sumber daya yang tersedia, serta mengawasi sejauh 

mana apa yang diharapkan sudah tercapai. Secara garis besar fungsi anggaran 

dalam perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Gamson and Noreen yang 

dialihbahasakan oleh Totok Budisantoso (2000: 343) adalah sebagai berikut: 

“1.  Anggaran merupakan alat koordinasi bagi rencana manajemen 
melalui organisasi. 

2.  Anggaran memaksa para manajer untuk memikirkan dan 
merencanakan masa depan. Bila penyiapan anggaran tidak 
diperlukan, maka terlalu banyak manajer yang harus 
menghabiskan waktunya untuk mengatasi masalah darurat. 

3.  Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada 
berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif 
mungkin. 

4.  Proses penganggaran dapat mengungkapkan adanya hambatan 
potensial sebelum terjadinya. 

5.  Anggaran mengkoordinasi aktivitas seluruh organisasi dengan 
cara mengidentifikasikan rencana dari berbagai bagian. 

6.  Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku 
sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu 
berikutnya”.  
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Di dalam penyusunan suatu anggaran perusahaan, perlu diperhatikan 

beberapa syarat, yaitu bahwa anggaran tersebut harus realistis, luwes, dan 

kontinyu. 

1. Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terialu pesimis 

2. Luwes, artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan 

dengan keadaan yang mungkin berubah. 

3. Kontinyu, artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus, dan bukan 

merupakan suatu usaha yang insidentil. 

Suatu perusahaan menyusun anggaran karena perusahaan tersebut yakin 

bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sistem manajemen 

ilmiah, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mempunyai 

kemampuan untuk memberikan motivasi kepada anggotanya, dan mempunyai 

kemampuan untuk mendorong adanya partisipasi. 

 

2.5.5 Penyusunan Anggaran Biaya Pemasaran 

Menurut Rufus Wixon (1999: 183), untuk menyusun suatu anggaran 

biaya pemasaran, biaya pemasaran dapat direncanakan berdasarkan pusat 

pertanggungjawaban, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Determination of basic classification and subclassification to be employed 

Biaya yang dikeluarkan diklasifikasikan bedasarkan kegiatan umum, 

kemudian diklasifikasikan lagi berdasarkan wilayah, produk, dan salesman. 

2. Analysis of costs for the purpose of determining which are direct and which 

indirect 

Analisis ini diperlukan untuk tujuan pengendalian dimana manajemen dapat 

langsung meminta pertanggungjawaban dari individu yang dapat secara 

langsung mengendalikan biaya departemen yang dipimpinnya. Pemisahan 

antara biaya langsung dan biaya tidak langsung ini memungkinkan 

perhitungan contribution (estimated revenue dikurangi estimated direct 

costs) dari setiap wilayah atau produk. 
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3. Analyze costc in term of those which are fixed and variable 

Analisis ini diperlukan karena pengelompokkan biaya seluruhnya fixed 

maupun variabel, mungkin dapat dikelompokkan sebagai semivariabel atau 

semifixed costs. 

4. Estimated the amount of the costs in accordance with the estimated sales 

shown by the sales budget 

Atas dasar hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dari menggunakan 

standar biaya pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, besarnya biaya 

pemasaran dapat diperki8rakan sesuai dengan berbagai tingkat aktivitas 

penjualan. 

5. Prepaation of estimates for subdivision of the budget period 

Estimasi-estimasi yang telah dibuat pada langkah-langkah sebelumnya 

dipecah kedalam periode yang lebih pendek per bulan, per kuartal dengan 

tujuan untuk mempermudah pengendalian secara periodik dari operasi 

perusahaan dan untuk membantu menentukan jumlah biaya yang dibutuhkan. 

6. Submission of the budget figures to these responsible for carriying out the 

sales program 

Setelah anggaran biaya pemasaran disetujui dan diserahkan kepada bagian 

penjualan, anggaran tersebut menjadi pedoman bagi kegiatan penjualan. 

 

2.5.6  Pengendalian Biaya Pemasaran 

Dalam suatu kegiatan perusahaan, biaya pemasaran yang dikeluarkan 

antuk memasarkan produk/jasa harus disesuaikan dengan hasil yang akan 

diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, agar biaya pemasaran yang dikeluarkan 

efektif maka perusahaan harus melakukan pengendalian biaya pemasaran. 

Pengendalian biaya pemasaran ini merupakan salah satu usaha perusahaan untuk 

rnencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pengendalian oleh manajemen 

dapat dilakukan antara lain dengan membandingkan hasii peiaksanaan dengan 

rencana atau anggaran yang telah ditetapkan. Bila terdapat perbedaan yang 

nilainya dianggap material, maka harus segera dilakukan tindakan penyesuaian. 
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2.5.7  Langkah-langlah Pengendalian Biaya Pemasaran 

Melihat berapa pentingnya pengendalian biaya pemasaran, maka didalam 

melakukan pengendalian ini perlu diperhatikan: 

1. Menyusun anggaran biaya pemasaran sebaaai standar perbandingan. 

2. Dalam menyusun anggaran biaya pemasaran, biaya-biaya didistribusikan 

secara fungsional. Selain itu juga, dalam menyusun anggaran biaya pemasaran 

perlu diperhatikan besarnya anggaran penjualan yang diharapkan akan dicapai 

oleh perusahaan. 

3. Mengumpulkan dan mencatat biaya pemasaran yang sebenarnya terjadi. 

4. Membandingkan biaya pemasaran yang sebenarnya dengan anggaran biaya 

pemasaran yang telah ditetapkan. 

5. Menetapkan besarnya penyimpangan yang terjadi antara biaya pemasaran 

yang dianggarkan (dalam rupiah maupun persentase) 

6. Mencari dan mengevaluasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan.  

7. Melakukan tindakan perbaikan. 
 

2.6  Langkah-langkah Analisis Biaya Pemasaran 

Langkah-langkah analisis biaya pemasaran seperti yang dikemukakan oleh 

Willson and Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera (1999: 

294-309) terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Analisis Biaya Pemasaran Menurut Jenis Biaya 

Dalam analisis ini biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis jenis biaya 

pemasaran seperti: gaji, biaya Man, biaya perjalanan, biaya depresiasi 

peralatan kantor dan sebagainya. Dengan cara analisis ini, manajemen dapat 

mengetahui rincian jenis biaya pemasaran, namun tidak dapat memperoleh 

informasi mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan 

pemasaran tertentu. Oleh karena itu, secara analisis ini hanya baik dilakukan 

jika manajernen tidak menghadapi masalah pengukuran efisiensi kegiatan 

pemasaran tertentu, kemampuan tiap-tiap produk yang dijual dalam 

menghasilkan laba, cara penjualan yang dijalankan dan kernampuan 

menghasilkan laba tiap-tiap daerah pemasaran. 

2. Analisis Biaya Pemasaran Menurut Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran adalah suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan 

pengeluaran biaya. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran 
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bertujuan untuk pengendalian biaya dan untuk analisis biaya pemasaran 

menurut usaha pemasaran. Langkah analisis biaya pemasaran menurut fungsi 

pemasaran adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan dengan jelas fungsi-fungsi pemasaran sehingga dapat 

ditentukan secara tepat manajer yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan fungsi tersebut. 

b. Menggolongkan tiap-tiap jenis biaya pemasaran sesuai dengan fungsinya. 

c. Menentukan satuan ukuran jasa yang dihasilkan oleh tiap-tiap fungsi.  

d. Menentukan biaya per satuan kegiatan pemasaran dengan cara membagi 

total biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk fungsi tertentu dengan 

jumlah satuan jasa yang dihasilkan oleh fungsi yang bersangkutan. 

3. Analisis Biaya Pemasaran Menurut Usaha Pemasaran 

Analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya dan fungsi pemasaran berguna 

untuk pengendalian biaya, tetapi tidak membantu dalam mengarahkan 

kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran tidak akan efektif jika tidak ada 

pengarahan yang baik, oleh karena itu perlu diadakan analisis biaya pemasaran 

yang dapat menyajikan informasi kepada manajemen mengenai kemampuan 

usaha pemasaran tertentu dalam menghasilkan laba. 

Analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran dibagi sebagai berikut: 

a. Menurut jenis produk, analisis ini bermanfaat untuk menentukan 

kamampuan tiap-tiap jenis produk dalam menghasilkan laba. 

b. Menurut daerah pemasaran, analisis ini bermanfaat mengarahkan 

pemasaran produk pada daerah-daerah pemasaran yang memberikan laba 

yang tinggi. 

c. Menurut besar pesanan. 

d. Menurut saluran distribusi, berguna apabila harus ditentukan pilihan 

saluran distribusi untuk mengarahkan penjualan kedalam usaha distribusi 

yang paling menguntungkan. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh, didalam menentukan analisis uaya 

pemasaran, baik menurut jenis produk, daerah pemasaran, besar pesanan, maupun 

menurut saluran distribusi adalah sebagai berikut: 

1. Menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya.  

2. Menentukan jenis analisis yang akan dijalankan. 
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3. Menggolongkan jenis biaya pemasaran kedalam biaya langsung, biaya 

setengah langsung, dan biaya tidak langsung. 

Biaya langsung adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan  

fungsi atau kegiatan tertentu atau manfaatnya dapat diidentifikasi secara langsung 

kepada setiap fungsi pemasaran. Dalam analisis biaya pemasaran menurut produk, 

biaya iklan untuk produk tertentu merupakan biaya langsung untuk produk 

tersebut. Dalam analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran, biaya-biaya 

pemasaran yang terjadi dalam daerah pemasaran tertentu (misalnya biaya iklan 

dan surat kabar) merupakan biaya langsung. 

Biaya setengah langsung adalah biaya yang mempunyai hubungan jelas 

dengan beberapa fungsi atau kegiatan pemasaran, contoh: biaya komisi wiraniaga 

di daerah pemasaran tertentu merupakan biaya setengah langsung dalam analisis 

menurut jenis produk, karena biaya ini dapat dialokasikan dengan dasar yang tepat 

(misalnya atas dasar jenis volume penjualan). Biaya setengah langsung dapat 

dialokasikan sesuai dengan jasa yang diberikan. 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak memiliki hubungan yang 

jelas dengan fungsi pemasaran tertentu. Jenis biaya ini sulit untuk dialokasikan 

karena dasar alokasinya sangat kabur. Contoh biaya tidak langsung adalah gaji 

manajer pemasaran, biaya telepon, asuransi, air, dan listrik. 

 

2.7  Manfaat Analisis Biaya Pemasaran 

Manfaat analisis biaya pemasaran seperti yang dikemukakan oleh Kotler 

and Amstrong yang dialihbahasakan oleh Sindoro (2003: 294) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penentuan besarnya biaya 

Dengan adanya pengendalian biaya pemasaran akan dapat menentukan cara 

penggolongan biaya pemasaran dengan relatif teliti dan adil, misalnya untuk 

setiap jenis biaya untuk setiap fungsi pemasaran. 

2. Pengendalian biaya-biaya pemasaran 

Dengan dilakukannya pengendalian biaya pemasaran, biaya-biaya 

pemassaran yang dikeluarkan dapat didistribusikan pada setiap fungsi 
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pemasaran sehingga pengendalian akan biaya-biaya tersebut lebih mudah 

dilakukan dan juga setiap pusat laba dapat dianalisis kemampuannya dalam 

menghasilkan laba. 

3. Pengendalian dan pengarahan usaha pemasaran 

Dengan dilakukannya analisis biaya pemasaran, maka dapat diperoleh 

informasi yang diperlukan oleh bagian pemasaran untuk merencanakan dan 

mengarahkan usaha atau kegiatan pemasaran. 

 

2.8  Kesulitan dalam Pengendalian Biaya Pemasaran 

Pada umumnya pengendalian biaya pemasaran lebih sulit dan kompleks 

dibandingkan dengan pengendalian biaya produksi. Hal ini menurut                  

R.A Supriyono (1999: 200) disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Kegiatan yang dilaksanakan 

Kegiatan pemasaran lebih bervariasi dibandingkan dengan kegiatan 

produksi. Dalam kegiatan produksi, umumnya menggunakan faktor-faktor 

yang relatif sama dari waktu ke waktu, atau menggunakan faktor-faktor yang 

sama dengan perusahaan lain yang sejenis. Sedangkan kegiatan pemasaran 

dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan berbeda untuk setiap perusahaan, 

walaupun perusahaan itu sejenis, misalnya perbedaan saluran distribusi yang 

dipakai, perbedaan dalam cara pengiriman, serta perbedaan dalam media 

promosi dan advertensi yang digunakan. 

2. Fleksibilitas biaya pemasaran lebih mudah terpengaruh dibandingkan dengan 

fleksibilitas biaya produksi 

Perubahan kondisi pasar seringkali terjadi dan akan mempengaruhi 

kebijaksanaan yang berubah menyangkut saluran distribusi, advertensi dan 

promosi, serta pelayanan pelanggan. Perubahan perubahan ini akan sangat 

berpengaruh pada fleksibilitas biaya pemasaran. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan 

jarang mengalami perubahan kondisi, dan apabila terjadi perubahan, 

umumnya tidak begitu berpengaruh terhadap fleksibilitas biaya produksi. 
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3. Tingkat variabilitas biaya 

Dasar kapasitas untuk menentukan tingkat biaya pemasaran umumnya lebih 

kompleks dibandingkan dengan dasar kapasitas yang menentukan tingkat 

variabilitas biaya produksi. Variabilitas biaya pemasaran lebih banyak 

dipengaruhi olah macam-macam fungsi kegiatan pemasaran. Misalnya fungsi 

penjualan variabilitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh frekuensi penjualan 

secara kredit dan penagihan piutang. 

4. Faktor psikologis 

Faktor psikologis didalam memasarkan produk sangat berbeda dengan faktor 

psikologis didalam menghasilkan produk. Pengendalian kegiatan produksi 

secara psikologis lebih mudah dilakukan oleh manajemen, karena lebih 

banyak berhubungan dengan dengan pihak-pihak di luar perusahaan yang 

reaksi psikologisnya lebih sulit dikendalikan. Misalnya bila perusahaan 

mengubah metode penjualan yang dilakukannya atau mengubah saluran 

distribusi yang digunakannya, akan sulit bagi manajemen untuk 

memperkirakan reaksi psikologis dari pembeli secara langsung. 

5. Pengukuran prestasi 

Kegiatan produksi lebih mudah diukur prestasinya, yaitu dengan melihat 

penekanan biaya produksi per unit serendah mungkin dengan tetap 

memperhatikan kualitas produksi. Kegiatan pemasaran lebih sulit untuk 

diukur prestasinya, karena yang jadi masalah adalah bagaimana menaikkan 

penjualan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan memperoleh laba yang 

lebih besar.  

6. Sebab akibat 

Kegiatan produksi lebih mudah diketahui hubungan sebab akibatnya, 

misalnya biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan biaya bahan baku 

yang diolah. Akan tetapi pada biaya pemasaran, sulit diketahui adanya 

hubungan sebab akibat. Hal ini disebabkan karena sering timbul selisih 

waktu antara sebab dan akibat, serta sulitnya sebab akibat dihubungkan 

sebagai contoh, adanya kenaikan biaya advertensi dan promosi pada periode 

tertentu, seringkali baru mengakibatkan kenaikan penjualan pada periode 
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periode berikutnya, dan sulit ditentukan apakah kenaikan biaya promosi 

tersebut merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan kenaikan 

penjualan 

 
2.9  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan 

Perusahaan perlu menetapkan target penjualan yang akan dicatat untuk 

suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Target penjualan ini sangat 

penting untuk kegiatan perencanaan keuangan manajer pemasaran, juga 

merupakan pedoman dalam menetapkan kegiatan promosi yang akan dilakukan 

untuk mencapai volume penjualan yang ditargetkan. Untuk menetapkan target 

penjualan, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi volume 

penjualan antara lain: 

1. Faktor Internal 

a. Kualitas produksi 

b. Jasa yang diberikan 

c. Komisi penjualan yang diberikan 

d. Kegiatan sales promotion 

e. Penetapan harga 

2. Faktor Eksternal 

a. Perubahan selera konsumen  

b. Munculnya saingan baru  

c. Perubahan atau tindakan dari kebijakan pemerintah  

d. Kemungkinan adanya tindakan dari pesaing 

e. Pengaruh faktor psikologis 

 
2.10 Pengaruh Biaya Pemasaran yang Dikeluarkan Terhadap Volume 

Penjualan 

Pendapatan perusahaan bersumber pada penjualan produk perusahaan 

sehingga keberhasilan pemasaran produk akan merupakan keberhasilan 

perusahaan. Dengan pemikiran, penjualan produk perusahaan merupakan 

rangkaian kegiatan dalam perusahaan yang akan memegang peranan bagi 

kelangsungan perusahaan tersebut. 
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Agar pelaksanaan penjualan produk perusahaan ini dapat berjalan lancar, 

diperlukan berbagai macam upaya untuk melakukan penjualan produk perusahaan 

yaitu antara lain: upaya untuk mengenalkan produk perusahaan pada calon 

konsumen, mengadakan pelayanan yang memadai kepada para pembeli, dan 

sebagainya. Semua ini merupakan usaha-usaha yang ditujukan agar peningkatan 

penjualan produk perusahaan dapat dicapai. 

Kegiatan pemasaran merupakan cara yang ditempuh perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan produk perusahaan. Dimana kegiatan pemasaran yang 

dilakukan dapat menarik perhatian calon pelanggan terhadap produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Biasanya masyarakat calon pembeli membutuhkan 

rangsangan-rangsangan yang dapat menarik mereka untuk membeli produk 

tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran diperlukan dana yang cukup. 

Untuk itu perusahaan harus merencanakan sebaik mungkin pelaksanaan kegiatan 

pemasaran dan melakukan perencanaan yang dapat menarik perhatian konsumen 

untuk membeli produk perusahaan. Apabila kegiatan pemasaran tidak 

direncanakan dengan baik maka perusahaan akan mengalami kerugian, karena 

dalam kegiatan pemasaran dikeluarkan biaya yang sangat besar sehingga apabila 

gagal perusahaan akan menanggung biaya yang besar tanpa timbal balik yaitu 

memperoleh peningkatan penjualan. 

 
2.11 Efektivitas Penjualan  

2.11.1 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Anthony and Young (1999: 11) adalah 

sebagai berikut: 

“Effectiveness in the relationship between a responsibility center's output 

and it's objectives”. 

Sedangkan menurut Cushing and Rommey yang dialihbahasakan oleh 

Ruchyat Kosasih (1994: 46) adalah sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau 

program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan”. 
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Jadi, secara garis besar efektivitas dapat dirumuskan sebagai derajat 

keberhasilan suatu organisasi (sampai sejauhmana organisasi dapat dinyatakan 

berhasil) dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah dipilih, semakin 

tinggi derajat keberhasilan suatu organisasi terhadap nilai perencanaan 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan 

tersebut semakin efektif. 

 
2.11.2 Pengertian Penjualan 

Menurut Basu Swasta (1999: 8) dinyatakan bahwa penjualan adalah: 

“Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia 

membeli barang atau jasa yang ditawarkan”. 

Menurut Kotler (1999: 448) adalah sebagai berikut: 

“Sales is a business transaction involving the delivery (i.e the giving) of a 
commodity, an item of merchandise of property, a right of service, 
inexchange 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”. 

 
Penjualan adalah transaksi usaha yang melibatkan pengiriman untuk suatu 

komoditi, barang dagang atau hak milik, suatu hak atau jasa untuk ditukarkan 

dengan uang tunai, janji untuk membayar atau sejenisnya, atau dengan gabungan 

dari hal tersebut. Transaksi usaha itu dicatat dan dilaporkan dalam suatu jumlah 

tunai, janji untuk mambayar atau yang sejenisnya. Dalam konsep penjualan 

ditekankan bahwa konsumen tidak akan membeli produkljasa perusahaan jika 

perusahaan tidak melakukan usaha penjualan dan tidak melakukan usaha promosi. 

 
2.12  Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Biaya Pemasaran Guna 

Menunjang Efektivitas Penjualan 

Peranan audit internal sangat penting dalam pengendalian biaya 

pemasaran. Peranan audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran adalah 

untuk menyusun anggaran biaya pemasaran sebagai standar perbandingan. Selain 

itu juga, dalam anggaran penjualan yang diharapkan akan dicapai oleh 

perusahaan. Kemudian audit internal mengumpulkan dan mencatat biaya 



 57

pemasaran yang sebenarnya terjadi, lalu membandingkan biaya pemasaran yang 

sebenarnya dengan anggaran biaya pemasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya 

audit internal menetapkan besarnya penyimpangan antara biaya pemasaran yang 

sebenarnya dengan biaya pemasaran yang dianggarkan (dengan rupiah dan 

persentase) yang kemudian dievaluasi dan dicari sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan. Setelah itu, audit internal memberi saran kepada manajemen 

mengenai tindakan perbaikan yang perlu dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran. 

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk 

menunjang efektivitas penjualan produk adalah kegiatan pemasaran. Kegiatan 

pemasaran meliputi penilaian kebutuhan, penelitian pasar, pengembangan produk, 

penentuan harga dan distribusi. Apabila pemasaran melakukan kegiatan 

pemasaran dengan baik dalam mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, 

mengembangkan produk yang sesuai, dan menentukan harga, mendistribusikan 

dan mempromosikan dengan efektif maka produk perusahaan akan terjual dengan 

mudah. 

Kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dikemukakan, memerlukan biaya 

yang disebut biaya pemasaran. Pengendalian atas biaya pemasaran sangat 

diperlukan untuk menyeimbangkan antara biaya pemasaran yang akan 

dikelua.rkan dengan efektivitas penjualan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, 

perusahaan memerlukan pengendalian terhadap biaya pemasaran yang 

dikeluarkan agar tidak melebihi biaya pemasaran yang dianggarkan. Serta 

kebijaksanaan perusahaan yang diambil oleh perusahaan harus sesuai dengan 

sasaran dengan tujuan dilaksanakannya pemasaran guna menunjang efektivitas 

penjualan. 

Menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin 

Fenix Tjendera (1999: 729) tujuan audit internal adalah sebagai berikut : 

“Tujuan pemeriksaan intern bagi sebuah perusahaan cukup besar 
untuk melakukan itu tidak boleh hanya sekedar untuk mengamati 
dan mengecek persediaan fisik tahunan tetapi juga melaksanakan 
suatu fungsi yang sangat berguna dalam melakukan pengecekan 
periodik terhadap catatan-catatan untuk :  
1. Menetapkan kebenaran catatan-catatan. 
2. Mengevaluasi sistem pengendalian internal. 



 58

3. Mengecek untuk melihat adanya ketaatan terhadap prosedur-
prosedur yang telah ditetapkan”. 

 
Dari uraian tersebut maka fungsi audit internal dalam pengendalian biaya 

pemasaran guna menunjang efektivitas penjualan dapat disimpulkan: 

1. Observasi terhadap perhitungan fisik, menyertai akuntan publik dalam 

melakukan tugasnya dan melakukan penghitungan secara fisik untuk 

dibandingkan dengan catatan. 

2. Memeriksa dan mengevaluasi jumlah maksimum dan minimum penjualan. 

3. Memeriksa keadaan terhadap prosedur yang berkenaan dengan biaya 

pemasaran dan penjualan. 

4. Menguji dan menyatakan bahwa catatan itu benar serta melakukan koreksi 

apabila diperlukan. 

5. Menganalisa kebutuhan sehubungan dengan adanya perubahan produksi 

secara tiba-tiba. 

Berdasarkan fungsi audit internal tersebut dapat diketahui bahwa peranan 

audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran guna menunjang efektivitas 

penjualan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan penilaian pelaksanaan pengendalian internal dibidang biaya 

pemasaran atas penjualan. 

2. Audit terhadap kebijakan dan ketaatan terhadap prosedur pengelolaan atas 

biaya pemasaran yang telah digariskan. 

3. Pengujian terhadap aktivitas untuk menghindari kecurangan dan inefisiensi. 

4. Pengujian terhadap tingkat kepercayaan data akuntansi dan laporan-laporan 

mengenai biaya pemasaran dan penjualan. 

5. Memberikan saran-saran perbaikan jika perlu. 

Penilaian yang objektif dan independen yang dilaksanakan oleh auditor 

internal akan menunjang efektivitas penjualan atas pengendalian biaya pemasaran 

karena adanya pengamatan dan perbaikan dari audit internal, maka pimpinan 

perusahaan dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai 

penjualan. Laporan audit internal yang memadai dapat membantu manajemen 

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan biaya pemasaran atas penjualan. 


