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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Audit Internal 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

Pengertian audit internal menurut The Institute of Internal Auditors, the 

professional of internal auditors dalam Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing (1978) yang dikutip oleh Brink and Witt (1982:3) dan dikutip 

pula oleh Ratliff and Wallace (1996:49), sebagai berikut : 

“Internal auditing is an independent appraisal function established 
within an organization to examine and evaluate its activities as a service 
to the organization”. 
 
Definisi audit internal menurut Hiro Tugiman  (1997:2), yaitu : 

“Pemeriksaan intern merupakan suatu aktivitas yang kritis dan 
menghendaki adanya pengungkapan (disclosure), yang mungkin akan 
dianggap sebagai ancaman oleh pihak yang kebetulan diperiksa”. 
 
Dari pengertian  audit internal di atas, terdapat lima konsep kunci internal 

audit (Barlow,1995:2) yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2000:7),  sebagai berikut  

“1. Independen  
2. Kegiatan penilaian 
3. Diadakan dalam organisasi 
4.  Layanan jasa bagi organisasi 
5. Pengawasan yang menguji dan menilai pengawasan” 

 
Definisi-definisi di atas dijelaskan sebagai berikut : 

1. Independen (independent) menyatakan auditor internal harus mandiri dan 

terpisah dari kegiatan yang diperiksanya, baik dalam pelaksanaan, pengujian, 

evaluasi hasil, serta dalam penyusunan laporan audit.  

2. Penilaian (appraisal) menyatakan penilaian auditor internal berdasarkan 

kesimpulan yang dibuatnya,  bukan merupakan hasil kesepakatan atau 

diragukan. Para auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan 

yang membuat mereka merasa tidak dapat melaksanakan penilaian profesional 

yang objektif. 
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3. Ditetapkan (established) menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan 

audit internal. 

4. Menguji dan menilai (examine and evaluate) menyatakan auditor internal 

harus mengumpulkan, menganalisis, dan membuktikan kebenaran informasi 

yang diperolehnya. 

5. Kegiatan (its activities) menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal 

meliputi seluruh kegiatan organisasi. 

6. Pelayanan (service) menyatakan auditor internal membantu para anggota 

organisasi dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif. 

7. Ditujukan bagi organisasi (to the organization) menegaskan ruang lingkup 

pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian organisasi.   

 Definisi baru (tahap eksposure draft) telah diberikan oleh The Institute of 

Internal Auditors (1999:14), yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2001:6), sebagai 

berikut : 

“ Internal auditing is an independent and objectives assurance and 
consulting activity that is guided by a philosophy of adding value to 
improve the operation of the organization. It assists an organization in 
accomplishing it’s objectives by bringing a systematic and disciplined 
approach to evaluate and improve the effectiveness of the organization’s 
risk management, control, and governing proceccess. Profesionalism 
and a commitment to exellent are facilitated by operating within frame 
work of professional practice established by The Institute of Internal 
Auditor”. 

 
Redefinisi internal auditing yang ditetapkan oleh IIA’S Board of Director 

(1999) yang dikutip oleh Hiro Tugiman ( 2001:28) dan dikutip pula oleh Boynton, 

Jhonson, Kell, (2001:980) adalah sebagai berikut : 

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

Kedua pernyataan di atas merupakan konsep kunci audit internal yang 

baru, dalam hal ini adanya kegiatan memberikan jaminan keyakinan dan 

konsultasi serta audit internal dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah 
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guna meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal juga memberikan 

suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi.  Perubahan  yang mendasari adanya definisi baru tersebut 

adalah untuk memperoleh gambaran tentang profesi audit internal  secara lebih 

baik mengenai jasa yang diberikan auditor internal serta sebagai pemberi nilai 

tambah bagi organisasi.   

2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup  Audit Internal 

 Tujuan audit internal seperti yang terdapat pada The Standard for The 

Professional Practice of Internal Auditing yang dikutip oleh Ratlif dan Wallace  

(1996:49) adalah sebagai berikut :  

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

organization in the effective discharge of their responsibilities”. 

Tujuan audit internal  menurut Le Roy Bookal, General Auditor Texaco 

Inc IIA International Compliance, New York (13 Juni 2000) yang dikutip oleh 

Hiro Tugiman dalam ( 2001:29) sebagai berikut : 

“Internal auditing goals and objectives : 
  1. Maximize share holder value 
2. Protect other stake holder inters 
3. Protect company assets 
4. Insure compliance with laws, regulation, and protocols 
5. Achive objectives in a ethical manner” 

 
Definisi-definisi di atas menyatakan tujuan  audit internal adalah 

membantu para anggota organisasi atau perusahaan dalam usaha mencapai 

tujuannya. Dalam hal ini  auditor internal seringkali memberikan layanan berupa 

pemberian saran untuk memperbaiki kinerja bagi setiap tingkatan manajemen 

selaian tugas pokok audit yaitu memperbaiki kinerja organisasi. Auditor internal 

menilai apakah hasil yang dicapai suatu organisasi telah sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal di atas, The Institute of 

Chartered Accountant in Australia (ICAA, 1994:76) yang dikutip oleh Hiro 

Tugiman (2000:8) tentang ruang lingkup  audit internal  mengemukakan : 
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“The scope of the entity of the requirement of its management. Normaly 
however internal audit operates in one or more the following areas : 
1. Review of accounting system and related internal controls, 
2. Examination for management of financial and operating 

information, 
3. Examination of the economy, efficiency and effectiveness of 

operations including nonfinancial control of an organization”. 
  

Sedangkan ruang lingkup audit menurut Ratliff dan Wallace (1996:49) 

adalah 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 Internal auditors should : 
1. Review the reability and integrity of financial and operating 

information and the means used to identify, measure, classify, and 
report, such information, 

2. Review the system established to ensure compliance with those 
policies  
plans, procedures, laws and regulations which could a significant in 
impact on operation and reports, and should determine whether the 
organization is in complian, 

3. Review the means of save guarding assets and as appropriate, verify 
the existence of such asset, 

4. Apprise the economy and efficiency with which resources are 
employed, 

5. Review operation or program to ascertain whether result are 
consistent with established objectives and goals and whether the 
operation or programs are being carried out as planned”. 

 
Ruang lingkup audit internal meliputi : 

1.  Memeriksa reabilitas dan integritas dari keuangan dan informasi kegiatan yang 

digunakan untuk meneliti, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan  

informasi, 

2. Memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya 

dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-

undangan yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan dan 

laporan dan harus menentukan apakah organisasi atau perusahaan tersebut 

memiliki kriteria di atas, 
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3.  Memeriksa  berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi atau membuktikan keberadaan dari suatu harta 

atau aktiva, 

4.  Menilai penghematan dan efisiensi dengan sumber-sumber yang digunakan, 

5.  Memeriksa tujuan yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program 

telah diselesaikan sesuai yang direncanakan. 

Ruang lingkup  audit internal harus meliputi pengujian dan penilaian dari 

kecukupan dan keefektifan sistem organisasi atau perusahaan pengendalian 

internal dan kualitas sistem organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan 

audit internal meliputi semua audit yang harus dilaksanakan dan untuk menilai 

atau mengevaluasi suatu kegiatan berdasarkan kriteria yang tepat dan untuk 

merekomendasikan kepada pihak manajemen.  

2.1.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal  

Bagian audit internal merupakan kesatuan dari organisasi dan berfungsi 

sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior dan 

atau dewan. Fungsi dan tanggung jawab bagian audit internal harus dinyatakan 

dalam dokumen tertulis  yang formal, misalnya dalam anggaran dasar organisasi. 

Pimpinan audit internal harus mendapat persetujuan dari menajemen senior dan 

sehubungan dengan anggaran tersebut. Anggaran dasar harus menjelaskan tentang 

tujuan bagian audit internal, menegaskan ruang lingkup pekerjaan yang tidak 

dibatasi, dan menyatakan bahwa audit internal tidak memiliki kewenangan atau 

tanggung jawab dalam  kegiatan yang diperiksanya. Fungsi dan tanggung jawab 

audit internal menurut Ratliff dan Wallace (1996:13), sebagai berikut : 

“The nature of its responsibility within that sphere of activity, there are 
four possibilities : formulation of control, implementation of controls, 
testing operational compliance with controls, and evaluation of controls. 
Concequently, these logical limits restrict the internal auditing function 
to (1) testing compliance with prescribed internal controls and (2) 
evaluating those controls”. 

  
Fungsi umum audit internal terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu : 

1. Perumusan pengendalian, 

2. Implementasi pengendalian, 



 

 

    
 

11 

  

3. Menguji ketaatan operasional dengan pengendalian, 

4. Penilaian pengendalian. 

Dari keempat fungsi umum di atas, terdapat dua fungsi khusus audit 

internal, sebagai berikut: 

1. Menguji ketaatan 

Audit yang berfungsi untuk menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan 

aktivitas perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur 

pemerintah. 

2. Evaluasi 

Audit internal haruslah melakukan evaluasi terus menerus atas pengendalian 

internal untuk memperoleh keyakinan bahwa pengendalian internal efektif dan 

memadai dalam usaha memenuhi tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

2.1.4 Program Kerja Audit Internal  

Auditor Internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan 

melaksanakan tugas audit. Program audit merupakan blue print untuk menetapkan 

prosedur yang akan diikuti dan menggambarkan langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit. 

Pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (1997:53-75) harus 

meliputi : 

1.   Perencanaan audit  

Perencanaan audit meliputi : 

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diperiksa. 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survey secara tepat waktu untuk mengenali kegiatan yang 

diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam audit, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan di audit. 

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

disampaikan. 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 

2.  Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Auditor internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan    

membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses 

pengujian dan pengevaluasian informasi meliputi : 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan 

auditor dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

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

membuat dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi. 

c. Prosedur audit, 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 memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif audit terus dijaga dan sasaran audit dapat dicapai. 

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

dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit internal. 

3.  Melaporkan hasil audit 

Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap audit selesai dilakukan. Laporan sementara dapat 

dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau 

informal. 

b. Auditor internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan 

dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir. 

c. Laporan audit harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. 
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d. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, ruang lingkup, dan hasil 

pelaksanaan audit; dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan 

pernyataan tentang pendapat auditor.  

e. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai temuan dan kesimpulan 

audit. 

f. Pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mengkaji ulang dan 

menyetujui laporan audit akhir, sebelum laporan tersebut akan 

disampaikan.  

4.  Tindak lanjut hasil audit 

Auditor internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut  

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan 

telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah 

manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang dilaporkan.       

2.1.5 Laporan Audit Internal  

Laporan audit internal merupakan tahap akhir dalam aktivitas audit 

internal dan didalamnya terdapat usulan atau saran mengenai sesuatu yang 

dianggap perlu oleh audit internal. Laporan yang dihasilkan dari audit internal 

merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang dan disajikan 

sejelas mungkin agar mudah dimengerti oleh pemakai laporan. 

 Laporan dibutuhkan oleh semua pihak. Menurut Ratliff dan Wallace  

(1996:394) pihak-pihak yang membutuhkan laporan adalah: 

” 1. The auditing themselves, 
2. Operating management, 
3. The organizations outside auditors, 
4. Government regulations or court”. 

Pihak-pihak yang membutuhkan laporan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Para auditor, yaitu : 

a. Laporan audit merupakan ikhtisar atau terdiri dari tujuan, ruang lingkup, 

dan hasil audit itu sendiri. Laporan audit merupakan catatan historikal dari 
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hasil  audit, dan memberikan informasi kepada manajemen tentang suatu 

kegiatan audit serta mencatat bukti-bukti dari suatu audit. Laporan audit 

merupakan sumber utama bagi para auditor  untuk menilai hasil pekerjaan 

mereka. 

b. Laporan audit dapat mengendalikan suatu tindakan organisasi artinya, para 

auditor dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta membantu suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan.  

c. Laporan audit merupakan sarana  bagi para staf audit dalam upaya belajar 

dan pelatihan. 

2. Manajemen operasi, yaitu : 

a. Laporan audit internal mendorong ke arah perbaikan di masa yang akan 

datang. 

b. Laporan audit internal merupakan pendukung bagi manajemen operasi  

untuk mendapat perhatian dari tingkat manajemen yang lebih atas.  

c. Laporan auditor internal menyajikan informasi yang tidak dapat diawasi 

langsung oleh manajemen operasi. 

d. Laporan audit internal membantu menilai kinerja operasi. 

3. Pihak di luar auditor, dalam hal ini  laporan auditor internal menyajikan 

informasi yang secara detail mengenai organisasi yang diauditnya, sehingga 

pihak di luar auditor dapat mengetahui hal-hal yang ada dalam organisasi 

tersebut. 

4. Pemerintah, dalam hal ini laporan auditor internal membantu menyediakan 

jaminan yang memadai. Laporan ini membantu pemerintah untuk mengetahui 

apakah suatu organisasi tersebut sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, 

dan perundang-undangan. 

2.1.6 Tindak Lanjut Audit Internal  

Auditor internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak 

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

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Auditor internal harus 

memastikan apakah suatu tindakan korektif  telah dilakukan dan memberikan 

berbagai hasil yang diharapkan. 



 

 

    
 

15 

  

 Tindak lanjut oleh audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk 

menentukan kecukupan keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan audit yang dilaporkan. 

Suatu temuan dapat mencakup berbagai temuan lain yang relevan yang dapat 

diperiksa untuk audit dan lainnya.    

 

2.2 Pengendalian Internal 

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pengendalian Internal 

 Pengertian pengendalian internal menurut Arens and Loebbecke  

(2000:288), yaitu : 

“A system of internal control consists of policies and procedures 
designed to provide management with reasonable assurance that the 
company achieves its objective and goals”. 
 
Menurut Statement on Auditing Standards NO.33 yang dikutip oleh Fauzi 

(1999:58) adalah sebagai berikut :  

”Pengertian pengendalian internal meliputi organisasi serta semua 
metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu 
perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan 
dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan 
mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manjemen yang 
telah digariskan”. 
 
Pengertian internal juga didefinisikan oleh SPAP  PSA no. 69 

(2001:319.2) Par. 6 sebagai berikut : 

“Pengendalian intern adalah suatu proses–yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas–yang didesain 
untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga 
golongan tujuan berikut ini (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) 
efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku”. 

 
Dari ketiga definisi di atas, jelas bahwa pengendalian internal digunakan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, dalam hal ini pengendalian internal 

terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur, metode yang telah ditetapkan oleh 

organisasi itu sendiri. 
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   Ruang lingkup pengendalian internal menurut Fauzi (1999:59-60) terdiri 

dari dua, yaitu : 

1. Pengendalian akuntansi 

Pengendalian akuntansi meliputi organisasi serta semua metode dan 

meminimumkan bentuk-bentuk kekeliruan dan penyelewengan yang 

dilakukan oleh kelompok manajemen dan karyawan. 

a. Melindungi harta kekayaan perusahaan dari kehilangan fisik, 

b. Mencegah timbulnya pelanggaran dalam bentuk penciptaan utang yang 

tidak wajar, 

c. Menjamin ketepatan dan keandalan data akuntansi. 

2. Pengendalian administratif 

Pengendalian administratif meliputi organisasi serta semua metode dan 

prosedur yang terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan 

pada kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen serta lazimnya tidak memiliki 

hubungan langsung dengan catatan-catatan keuangan. Pengendalian 

administratif biasanya mencakup analisis statistikal, studi waktu dan gerak, 

laporan-laporan kinerja, program-program seleksi, pelatihan dan penempatan 

karyawan, dan aspek-aspek pengendalian kualitas. Pengendalian administratif 

secara langsung berhubungan dengan pertanggungjawaban untuk mencapai 

tujuan organisasi dan merupakan titik pangkal dari penyelenggaraan 

pengendalian akuntansi terhadap transaksi-transaksi. 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) yang dikutip oleh Boynton, Jhonson, Kell (2001:325), 

sebagai berikut : 

1. Menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan 

Manajemen harus memiliki informasi yang akurat dalam menjalankan 

usahanya. Berbagai macam jenis informasi digunakan untuk pengambilan 

keputusan bisnis yang penting. Sebagai contoh, harga yang dibebankan ke 

produk sebagian didasarkan kepada informasi biaya pembuatan produk. 

2. Efisiensi dan efektivitas operasi 
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Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan 

dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk 

mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan mencapai tujuan 

sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. 

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan 

Manajemen membuat berbagai peraturan dan prosedur untuk memenuhi 

tujuan perusahaan. Pengendalian internal dimaksudkan untuk membantu agar 

peraturan dan prosedur ini ditaati oleh perusahaan. 

Sedangkan tujuan internal auditing yang ditarik dari pengertian internal auditing 

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

membantu organisasi dalam usaha pencapaian tujuan, dengan memberikan suatu 

pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan 

organisasi. 

2.2.3 Tipe Pengendalian Internal 

 Tipe pengendalian internal  menurut Ratliff dan Wallace (1996:101-105) 

dapat diklasifikasikan kedalam lima kategori, yaitu  : 

1. Preventive controls 

Preventive controls ditujukan untuk mencegah kesalahan dan kekeliruan dari 

suatu kejadian atau dengan kata lain mengurangi kemungkinan terjadinya 

berbagai hal yang tidak dinginkan. Pengendalian ini dilakukan guna mencegah 

hambatan dari suatu transaksi yang penting, 

2. Detective controls 

Detective controls untuk mendeteksi kesalahan setelah peristiwa tersebut 

terjadi, 

3. Corrective controls 

 Corrective controls memperbaiki masalah-masalah yang diidentifikasikan 

oleh detective controls, 

4. Directive controls 
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 Directive controls disusun untuk mendapatkan hasil-hasil yang positif dari 

preventive, detective, dan corrective yang negatif atau mendorong terjadinya 

keadaan yang diinginkan, 

5. Compensating controls 

 Kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pengendalian bukan menjadi 

masalah karena adanya compensating controls.   

2.2.4 Karateristik Pengendalian Internal 

Karateristik pengendalian internal yang memuaskan menurut Statements 

on Auditing Standards No. 33 yang dikutip oleh  Fauzi  (1999:61), yaitu : 

1. Suatu stuktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tepat, 

2. Suatu sistem otorisasi dan prosedur-prosedur pencatatan yang memadai untuk 

menyediakan pengendalian akuntansi yang layak atas harta kekayaan, utang, 

pendapatan, dan beban, 

3. Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan dalam penyelenggaraan tugas-

tugas dan fungsi-fungsi dari setiap bagian dalam organisasi, dan 

4. Suatu tingkat kecakapan karyawan yang sepadan dengan tanggung jawab. 

2.2.5 Komponen Pengendalian Internal 

Agar tujuan perusahaan tercapai, manajemen perlu merancang dan 

melaksanakan pengendalian internal. Komponen pengendalian internal menurut 

COSO yang dikutip oleh Boynton, Jhonson, Kell (2001:325), components of  

internal control’s are follow : 

“1. Control envinronment 
2. Risk assessment 
3. Control activity 
4. Information and communication 
5. Monitoring” 
 

 Komponen pengendalian internal terdiri dari : 

1. Lingkungan pengendalian (control envinronment) 

Ruang lingkup pengendalian terdiri dari berbagai tindakan, kebijakan, dan 

prosedur yang mencerminkan sikap dan tindakan manajemen mengenai 

pengendalian internal organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup : 
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a. Integritas dan nilai etika 

Integriras dan nilai etika merupakan hasil dari kesatuan etika dan standar 

perilaku serta bagaimana mengkomunikasikan dan melakukannya di 

dalam praktik. Integritas dan nilai etika mencakup tindakan manajemen 

untuk mengeluarkan atau mengurangi insentif dan bujukan yang 

menyebabkan seseorang bertindak tidak jujur serta melanggar aturan dan 

etika. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen 

terhadap kompetensi mencakup pemahaman manajemen atas tingkat 

kompeten untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut 

diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan. 

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit  

Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris 

atau komite audit. Dewan komisaris atau komite audit  yang efektif 

adalah dewan direksi atau komite audit yang  independen terhadap 

manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya 

keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat 

sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite 

tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite dengan 

auditor internal dan eksternal. 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen  

Falsafah dan gaya operasi manajemen memiliki karateristik yang luas. 

Karateristik ini meliputi : pendekatan manajemen dalam mengambil dan 

memantau risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap 

pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran; 

laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya. 

Karateristik ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

lingkungan pengendalian terutama bila manajemen didominasi oleh satu 
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atau beberapa orang individu, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor 

lingkungan pengendalian lainnya. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka kerja yang 

menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. 

Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-

unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta 

hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. 

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

Pemberian wewenang dan tanggung jawab mempengaruhi pemahaman 

terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam 

entitas.  

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pekerjaan, orientasi, 

pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, 

serta tindakan perbaikan.   

2. Penaksiran risiko (risk assessment) 

Kesatuan penaksiran risiko bertujuan untuk mengidentifikasikan, 

menganalisis, dan mengelola risiko yang relevan dengan penyusunan laporan 

keuangan yang disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Manajemen harus memberi perhatian utama terhadap 

risiko pada semua tingkat organisasi dan mengambil tindakan yang penting 

dalam pengelolaan risiko. 

3. Kegiatan pengendalian (control activity) 

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Kegiatan pengendalian 

memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan 

fungsi. 

4. Informasi dan komunikasi (information and communication) 

Kualitas sistem informasi termasuk sistem informasi akuntansi akan 
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mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan 

semestinya guna mengelola dan mengendalikan kegiatan entitas dan untuk 

menyusun laporan keuangan yang andal. Sistem informasi mencakup metode 

dan catatan yang digunakan untuk : 

a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah, 

b. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi serta cukup rinci    untuk 

memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan 

keuangan, 

c. Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan 

keuangan, 

d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan 

pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya, 

e. Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan 

dalam laporan keuangan. 

5. Pemantauan (monitoring) 

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini 

dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan secara terus menerus, evaluasi 

secara terpisah, atau suatu kombinasi di antara keduanya. Kegiatan 

pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi pihak 

luar. 

Kelima komponen pengendalian internal di atas berlaku di dalam audit 

suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh SPAP 

(2001:319.5) Par.15, dalam hal ini komponen-komponen tersebut harus 

dipertimbangkan dalam hubungannnya dengan : 

1. Ukuran entitas, 

2. Katareristik pemilikan dan organisasi entitas, 

3. Sifat bisnis entitas, 

4. Keberagaman dan kompleksitas operasi entitas, 
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5. Metode yang digunakan oleh entitas umtuk mengirimkan, mengolah, 

memelihara, dan mengakses informasi, 

6. Penerapan persyaratan hukum dan peraturan. 

2.2.6 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Keterbatasan-keterbatasan dalam mempertimbangkan efektivitas dari 

setiap sistem pengendalian internal harus selalu disadari. Pelaksanaan 

pengendalian yang ideal tidak akan mungkin dapat tercapai. Keterbatasan 

pengendalian internal menurut Fauzi (1999:72-74), sebagai berikut :  

1.  Persekongkolan (collution) 

Proses pengendalian yang efektivitasnya tergantung pada pemisahaan fungsi 

dan tanggung jawab secara tepat, tidak akan berjalan dengan baik karena 

adanya persekongkolan. Struktur organisasi dan prosedur-prosedur 

pengendalian dapat rusak bahkan tidak berfungsi karena adanya 

persekongkolan. Untuk mengurangi terjadinya persekongkolan, manajemen 

dapat memberlakukan ketentuan rotasi jabatan dan cuti, mengefektifkan fungsi  

audit internal, menciptakan suasana kerja yang kompetitif dan sebagainya. 

2.  Pertimbangan biaya dan manfaat 

Biaya penyelenggaraan sistem pengendalian internal boleh melebihi manfaat 

yang diharapkan dari sistem tersebut. Manfaat dalam hal ini merupakan 

pengurangan terhadap risiko kegagalan dalam mencapai tujuan pengendalian 

itu sendiri. Pengukuran yang tepat terhadap biaya dan manfaat tidak mungkin 

dilakukan walaupun hubungan antara biaya dan manfaat merupakan kriteria 

yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem pengendalian internal. 

Oleh karena itu, setiap penilaian tehadap hubungan antara biaya dan manfaat 

memerlukan estimasi dan pertimbangan manajemen. 

3.   Kecakapan dan integritas karyawan 

  Kecakapan dan integritas karyawan merupakan jaminan yang memadai bagi 

tercapainya tujuan pengendalian internal, kewenangan dalam melaksanakan 

fungsi yang dipercayakan kepada karyawan  dan pemahaman karyawan 

terhadap prosedur yang telah ditetapkan. 

4.  Pergeseran waktu dan perubahan keadaan 
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Seiring dengan pergeseran waktu dan perubahan keadaan, menyebabkan 

sistem pengendalian internal menjadi usang. Setiap proyeksi berdasarkan hasil 

penilaian yang dilakukan atas pengendalian internal yang berlaku sekarang, 

pada masa yang akan datang mungkin sudah tidak efektif lagi, karena 

berubahnya keadaan serta kemungkinan menurunnya tingkat ketaatan terhadap 

prosedur.    

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindarajan (2001:111) 

adalah sebagai berikut :  

“Effectiveness is determined by the relationship between input and 

output”.  

Sedangkan pengertian efektivitas didefinisikan pula oleh Horngren, Foster, 

dan Datar, (2000:229) yaitu :  

“ Effectiveness is the degree to which pre determined objective or target 

is met”.  

Kedua definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan 

kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dam memanfaatkan sumber daya 

yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit 

dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar 

terhadap  nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan 

sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan. 

 

2.4 Pengertian Penjualan 

Definisi kegiatan penjualan menurut Arrens dan Loebbecke (2000:398) 

sebagai berikut : 

 “The sales and collection involves the decisions and processes necessary  
for the transfer of the ownership of goods and service to custumer and 
ends with the conversation of material service into an account receivable 
and ultimately into cash”. 
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Definisi kegiatan penjualan menurut Romney, Steinbart, Cushing  

(1997:576) sebagai berikut : 

“ The revenue cycle is a reccuring set of business activites and related 
information processing operations associated with providing goods and 
service to customers and collecting cash in payment for those sales”. 
 
Sedangkan konsep penjualan menurut Kotler (1999:20) adalah sebagai 

berikut: 

“The selling concept holds that consumers, if let alone will ordinary not 
buy enough of the organization’s product the organization must 
therefore undertake an aggressiveselling and promotion effort”. 
 
Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa penjualan merupakan suatu 

kegiatan bisnis yang berupa penyerahan serta pemindahan kepemilikan barang 

dan jasa kepada konsumen, serta pihak penjual atau produsen memperoleh 

imbalan atau penerimaan uang maupun piutang usaha atau akibat-akibat finansial 

lainnya. Pengertian ini mempunyai hubungan sebab akibat, yaitu : 

1. Adanya usaha penyerahan barang-barang atau jasa dari pihak produsen atau 

penjual kepada pihak konsumen, 

2. Bagi pihak penjual, menimbulkan penghasilan yang berasal dari pihak 

konsumen sebagai akibat dari penyerahan barang-barang  atau jasa. 

Terdapat empat  tahap dalam siklus penjualan menurut Romney, Steinbart, 

dan Cushing (1997:577-597), yaitu : 

1. Pemrosesan pesanan penjualan (sales order entry) 

Berfungsi terhadap semua kegiatan yang diawali dengan pemrosesan pesanan 

pelanggan dengan menyiapkan pesanan penjualan. Pesanan penjualan 

memuat informasi yang dibutuhkan tentang ketersediaan persediaan dan 

kredit pelanggan dari masing-masing pengendalian persediaan dan fungsi 

akuntansi. Kredit pelanggan harus diverifikasi sebelum dilakukan pengiriman 

barang. Bagi pelanggan tetap, cek kredit memuat penetapan jumlah kredit 

yang diberikan yang sudah mendapat otorisasi umum atau khusus 

manajemen, sedangkan untuk pelanggan baru, cek kredit diperlukan untuk 

menetapkan syarat penjualan kepada pelanggan. Dokumen, catatan, dan 
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prosedur berupa tanda bukti penerimaan  yang berasal dari pemrosesan 

pesanan penjualan dan menghasilkan beberapa dokumen internal. 

2. Pengiriman (shipping) 

Bagian pengiriman bertanggung jawab terhadap pengantaran pesanan 

pelanggan. Keputusan penting dibuat pada saat pembayaran dan pengiriman 

pesanan pelanggan yang terfokus pada metode pengantaran. Dokumen, 

catatan, dan prosedur berupa kartu pemilihan pengiriman yang dicetak oleh 

pemrosesan pesanan penjualan. Pekerja gudang menggunakan kartu 

pemilihan pengiriman untuk mengidentifikasi produk mana yang berpindah 

dari persediaan.  

3. Penagihan dan piutang  usaha (billing and account receivable) 

Terdapat dua kegiatan dalam penagihan dan piutang usaha, yaitu faktur-

faktur pelanggan dan menjaga akun-akun pelanggan. Proses ini dilakukan 

oleh divisi penagihan/piutang usaha, yang melaporkan kepada kepala 

akuntansi dan terutama kepada seorang pengendali (controller). 

4. Pembayaran (collection cash) 

Terdapat dua bagian yang terlibat, dimana masing-masing pihak tidak boleh 

menjabat secara rangkap, yaitu: 

a. Kasir, merupakan pihak yang menerima pembayaran dan menangani 

penyimpanan uang di bank, 

b. Fungsi piutang usaha, merupakan pihak yang mencatat piutang usaha 

para pelanggan. 

 

2.5 Pengendalian Internal Penjualan 

Dalam setiap siklus akuntansi, prosedur-prosedur pengendalian internal 

hendaknya disusun dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, 

karena itu dalam pengendalian internal pada siklus akuntansi pertama-tama harus 

diawali dengan menggambarkan tujuan pengendalian kemudian mengidentifikasi 

serangkaian prosedur-prosedur pengendalian guna mencapai tujuan pengendalian.  

Pengendalian internal penjualan menurut Willson dan Cambell 

(1983:262), yaitu penjualan harus dikendalikan agar dapat dicapai hasil 
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pengembalian sebaik-baiknya atas investasi. Laba bersih yang optimum akan 

dapat direalisir hanya bila terdapat hubungan yang wajar diantara keempat faktor, 

yaitu : 

1. Investasi dalam modal kerja  dan fasilitas-fasilitas, 

2. Volume penjualan, 

3. Beban operasi (operating expenses), 

4. Laba kotor. 

Pendekatan yang dilakukan dalam prosedur pengendalian internal pada 

siklus penjualan harus disusun untuk memastikan tujuan : 

1. Transaksi dalam suatu perusahaan memang benar-benar terjadi dan milik 

perusahaan, serta transaksi dicatat secara lengkap. Kelengkapan pencatatan 

transaksi tersebut dilihat dari nomor faktur yang tersusun dari nomor awal 

sampai dengan nomor faktur terakhir yang kita terima. Nomor faktur tersebut 

telah tercetak terlebih dahulu (prenumbered) yang berasal dari percetakan. 

2. Seluruh siklus transaksi pendapatan diotorisasi dengan wajar sesuai  dengan   

kriteria yang telah ditetapkan. Adanya credit memo bagi perusahaan yang 

memberikan diskon, melakukan penghapusan piutang ragu-ragu dan 

melakukan syarat pembayaran. Ketiga hal di atas harus mendapat persetujuan 

pejabat yang berwenang, dalam hal ini credit memo tersebut harus 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.   

3. Barang jadi untuk proses pengiriman selalu tersedia.  

4. Catatan yang akurat tentang jumlah pelanggan dan persediaan akhir yang 

harus selalu tersedia. 

Para auditor menggunakan informasi yang diperolehnya dalam memahami 

pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Menurut Arrens dan 

Loebbecke  (2000:404), terdapat empat langkah penilaian, yaitu : 

1. Para auditor membutuhkan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian.      

2. Para auditor harus mengidentifikasi kunci pengendalian internal dan 

kelemahan penjualan. 

3. Setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahan, auditor  

menggabungkannya dalam suatu tujuan.  
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4. Para auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan melalui pengujian 

pengendalian dan kelemahan untuk setiap tujuan. 

 

2.6 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal Penjualan 

 Pengendalian internal merupakan seluruh kegiatan yang ditujukan untuk 

memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi dan merupakan alat bantu 

manajemen dalam pencapaian tujuan tersebut, sedangkan audit internal 

melakukan pengujian dan mengevaluasi berbagai proses perencanaan, penyusunan 

dan pengaturan untuk menentukan apakah terdapat kepastian bahwa berbagai 

tujuan dan sasaran dapat dicapai. Hubungan antara pengendalian internal dan 

audit internal tidak dapat dipisahkan karena audit internal merupakan salah satu 

unsur dalam pengendalian internal.  

 Audit internal yang baik, yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen  sangat diperlukan oleh suatu organisasi/perusahaan, hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Fauzi  (1999:68), yaitu : 

“Untuk menjamin terciptanya praktik-praktik yang se hat, diperlukan 
adanya staf pemeriksa intern yang cakap, jujur, dan berdedikasi 
tinggi  untuk melakukan tugas pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan demikian 
ditujukan untuk menilai efektivitas mekanisme penyelenggaraan 
kontrol intern perusahaan”.  

  
Pengendalian internal sangat penting untuk mencegah berbagai bentuk 

penyelewengan khususnya pengendalian internal transaksi penjualan. 

Penyelewengan-penyelewengan dalam transaksi penjualan seperti pemalsuan 

dokumen; pengiriman barang kepada pelanggan fiktif; pengiriman barang 

melebihi jumlah seharusnya sulit untuk diketahui dalam waktu yang singkat. 

Bentuk-bentuk penyelewengan kegiatan transaksi penjualan di atas dapat dicegah, 

salah satunya dengan merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal 

yang efektif yang menyangkut tentang transaksi penjualan.     

 Penilaian yang objektif dan independen yang dilakukan oleh auditor 

internal akan menunjang efektivitas pengendalian internal khususnya penjualan. 
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Peranan audit internal dalam hubungannya dengan pengendalian internal 

penjualan meliputi semua aspek yang bersangkutan dengan penjualan. Adanya 

pengamatan dan penilaian serta perbaikan dari auditor internal menyebabkan 

pimpinan organisasi dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai 

penjualan. Laporan audit internal membantu manajemen dalam pengambilan 

keputusan dan pengelolaan penjualan yang merupakan  pengendalian internal 

yang efektif  guna mencapai tujuan organisasi.  

 
 
 


