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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Audit Internal 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

Pengertian audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:11) adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam 

suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan.” 

Pada tahun 2009, Board of Directors IIA memberikan definisi baru audit 

internal sebagai berikut :  

"Internal Auditing is an independent objectives assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization's operatives. It 
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk 
management, control and governance process." 
 
"Audit Internal adalah aktivitias independen, keyakinan obyektif dan 
konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 
operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai 
tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin 
untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan 
risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi." 

Pengertian audit internal menurut IIA (2011:2) : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 
of risk management, control, and governance processes.” 
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Sedangkan pengertian audit internal menurut Agoes (2012:13) adalah 

sebagai berikut: 

“Audit Internal (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan 
oleh bagian internal audit peruhsaan, baik terhadap laporan keuangan dan 
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan 
manajemen yang telah ditentukan.” 

  
Menurut Board of Directors IIA (2009) perbandingan konsep kunci 

pengertian audit internal terlihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

Definisi Lama Definisi Baru 

Fungsi penilaian independen Aktivitas konsultasi dan keyakinan 

obyektif yang dikelola secara 

independen. 

Memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-

aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan 

kepada perusahaan 

Dirancang untuk memberi nilai tambah 

dan meningkatkan operasi organisasi 

Membantu anggota organisasi dalam 

pelaksanaan tanggungjawab mereka 

secara efektif. 

Membantu organisasi mencapai 

tujuannya. 

Meningkatkan pengendalian yang 

efektif dengan biaya yang masuk akal. 

Mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas proses pengelolaan risiko, 

kecukupan pengendalian dan 

pengelolaan organisasi. 

Sumber : Drs. Amin Widjaja, Ak. MBA. “Risk Based Auditing Konsep & Kasus” 
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Jadi dengan demikian audit internal adalah suatu proses yang dapat 

menentukan apakah kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak telah 

dipatuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2.1.2 Fungsi Audit Internal 

 Fungsi audit internal adalah sebagai alat manajemen untuk menilai 

efektifitas serta efesiensi pelaksanaan pengendalian intern perusahaan, kemudian 

memberikan hasil berupa saran dan rekomendasi bagi manajemen yang akan 

dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya. 

Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:11): 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan 

fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.” 

 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 akuntasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa fungsi audit 

internal adalah sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisien dan efektifitas 

pelaksanaan pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil yang 

berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang 

akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. 
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2.1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal ( Lingkup Penugasan) 

 Menurut Hiro Tugiman (2006:11) tujuan pemeriksaan internal adalah 

sebagai berikut: 

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi 
agar dapat melaksakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, 
pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan 
saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan 
pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.” 
 

 Ruang lingkup audit internal menurut  Hiro Tugiman (2006:99) adalah: 

“…menilai keefektifan sistem pengendalian intern serta mengevaluasi 
terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang 
dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang 
diberikan.” 
 

 Definisi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor internal 

luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat 

diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, 

memverifikasi, atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, 

menaksir, atau mengevaluasi pengendalian dan atau operasi berdasarkan kriteria 

yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen.

 Kegiatan pemeriksaan intern yang dijalankan pada dasarnya harus 

mencakup kegiatan: 

     1.    Verification (pembuktian) 

Merupakan pemeriksaan dokumen, catatan dan laporan untuk menentukan 

tingkat penyesuaiannya dengan keadaan yang sebenarnya. Pada umumnya, 

kegiatan diverifikasi ini meliputi catatan, laporan aktiva dan keuangan. 

2. Compliance (kepatuhan) 
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Kegiatan ini berkaitan dengan tingkat ditaatinya kebijakan, peraturan, 

prosedur dan praktik- praktik usaha yang baik. 

3. Evaluation (penilaian) 

Evaluasi terdiri dari dua fungsi penilaian, pertama adalah fungsi penilaian 

berbagai tingkat manajemen yang memberikan umpan balik bagi 

manajemen puncak mengenai efektifitas manajer bawahan. Kedua, adalah 

fungsi untuk me-review dan menetapkan struktur pengendalian 

pencegahan di dalam suatu organisasi yang memberikan umpan balik bagi 

eksekutif akuntansi mengenai keefektifan struktur tersebut. 

 Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas 

dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya 

administratif maupun operasional. Hal ini sesuai dengan komitmen bahwa fungsi 

audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan 

perusahaan. Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai mata-mata 

tetapi sebagai rekan kerja yang siap membantu memecahkan setiap permasalahan 

yang dihadapi. (Farid, Audit Operasional Terhadap Pencegahan Kecurangan, 

skripsi Universitas Widyatama, 2011:18) 

2.1.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Menurut Hudri Chandry (2009:10), wewenang dan tanggung jawab audit 

internal adalah sebagai berikut : 

“wewenang dan tanggung jawab auditor intern dalam suatu organisasi juga 
harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus 
memberikan keleluasan auditor intern untuk melakukan audit terhadap 
catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan 
para pegawai badan usaha.” 
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 Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja 

pengendalian intern dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami 

fungsi audit internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan 

dengan perencanaan audit. 

 Auditor biasanya meminta keterangan dari manajemen yang semestinya 

dan dari staff audit internal, mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi 

audit internal sebagai berikut ini : 

1. Status auditor internal dalam organisasi 

2. Penerapan standar professional 

3. Perencanaan audit, termasuk sifat, saat dan lingkup pekerjaan audit 

4. Akses kecatatan dan apakah terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas 

mereka. 

Ikatan Akuntans Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci mengenai 

tanggung jawab Auditor Internal dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP 

2011:322,3) yaitu sebagai berikut: 

“Auditor Internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi kepada 
manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara 
dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Auditor internal 
mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 
diauditnya.” 
 

 Secara garis besar wewenang dan tanggungjawab seorang auditor internal 

didalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas 

kelemahan-kelemahan yang ditemukannya. 
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2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

2.1.5 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

       1. Independensi dan Objektifitas Audit Internal 

The Institute of Internal Auditors (IIA) (2011:16) menjelaskan bahwa: 
  
“Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of 

the internal audit activity or the chief audit executive to carry aout 

internal audit responsibilities in an unbiased menner.” 

“Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors to 

perfom engagement in such a manner that they belive in their work 

product an that no quality compromises are made.” 

Independensi adalah suatu kondisi yang bebas dari sesuatu yang 

mengancam kemampuan kegiatan audit internal untuk melaksanakan tanggung 

jawab audit internal. Sedangkan objektivitas merupakan sikap mental yang 

memungkinkan audit intenal untuk terlibat sehingga mereka percaya bahwa dalam 

pekerjaan mereka tidak terjadi suatu kompromi. 

Independensi menyangkut dua aspek: 

1) Suatu organisasi, haruslah berperan sehingga memunngkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan 

tingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal 

harus bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang 
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cukup untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan 

tindakan yang efektif atas temuan audit dan sasaran dan saran perbaikan. 

2) Objektivitas, yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawabannya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap 

tersebut hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawab 

operasionalnya. 

2. Kompetensi Audit Internal 

Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan 

perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal menyatakan bahwa: 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan professional.” 

1) Keahlian 

IIA (2011:18) mengemukakan bahwa : 

“Internal auditors must the knowledge, skill, and other competencies 

needed to perform their individual responsibilities.” 

Audit internal harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan lainnya yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit 

internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawabnya. 

2) Kecermatan professional 
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IIA (2011:20) mengemukakan bahwa : 

“Internal auditors must apply the care and skill expected of a reasonably 

prudent and competent internal auditors.” 

Audit internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya 

dilakukan oleh seseorang audit internal yang kompeten, dengan 

mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan 

materialitas yang dicakup dalam penugasan, kecukupan efektifitas 

manajemen risiko, pengendalian dan proses governance, biaya dan 

manfaat penugasan sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-

teknik audit bantuan computer dan teknik-teknik analisis lainnya. 

3. Program Audit Internal 

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan tearah maka pada saat 

audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau 

program audit yang dilakukan. Program audit ini merupakan alat untuk 

perencanaan, pengarahan dan pengendalian pekerjaan audit dan merupakan 

pedoman untuk tindakan prosedur-prosedur yang akan dikerjakan dan 

menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai 

hasil yang memuaskan dalam melaksanakan fungsi audit internal, maka perlu 

dibuat program audit yang sistematis dan terarah. 

4. Pelaksanaan Audit Internal 

Tahap-tahap pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:53-

68) harus meliputi : 

1) Perencanaan pemeriksaan 



24 
 

Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal 

berikut ini : 

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa. 

c. Penentuan  tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang pelu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk mengenali kegiatan yang 

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

mengidentifikasi area yang ditekankan  dalam audit, serta untuk 

memperoleh berbagai alasan dan sasaran dari pihak yang akan 

diperiksa. 

f. Penulisan program pemeriksaan. 

g. Menentukan 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 
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memungkinkan dan diperlukan atau diubah bila keadaan menghendaki 

demikian. 

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

informasi haruslah diawasi untuk memberikan 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 internal. Kertas kerja itu 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 dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan 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 dengan tingkatan yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir. 

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

waktu. 
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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 laporan tersebut akan 

disampaikan. 

4) Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

Auditor internal harus terus menijau dan melakukan tindak lanjut (follow 

up) untuk memastikan bahwa temuan audit yang dilaporkan telah 

dilakukan tindakan yang tepat. 

2.1.6 Laporan Audit Internal 

Hasil akhir pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk 

laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal 

merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil 

kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh 

mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan.  
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2.1.7 Tindak Lanjut Audit Internal 

Tindak lanjut merupakan tahap akhir dari langkah audit internal, yang 

melaksanakannya adalah manajemen yaitu mengadakan perbaikan yang dapat 

meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Audit internal terus-menerus meninjau tindak lanjut, karena tindak lanjut ini 

dimaksudkan supaya audit internal memiliki keyakinan bahwa tindakan yang 

layak telah diambil sesuai dengan yang dilaporkannya pada laporan temuan audit. 

2.1.1.1 Kememadaian Audit Internal 

Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya 

memfokuskan diri dari masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang 

memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada 

awalnya audit internal berfungsi sebagai “adik” dari profesi auditor eksternal, 

dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. 

Namun saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi displin ilmu yang 

berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas (Sawyer, 2005:3). Audit internal 

merupakan salah satu fungsi penting di dalam perusahaan.  Audit internal 

memiliki peran strategis dalam membawa kepentingan perusahaan, bahkan 

mungkin untuk pemegang saham dalam memastikan setiap unit di dalam 

perusahaan telah berjalan dengan baik. 

 Audit internal mulai diperlukan karena meluasnya rentang kendali yang 

dihadapi perusahaan yang berskala besar dan mengelola kegiatan di berbagai 

tempat yang terpencar. Berbagai penyimpangan dan ketidakwajaran dalam 

menyelenggarakan laporan kegiatan perusahaan merupakan masalah nyata yang 
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harus dihadapi. Untuk menditeksi penyimpangan dan ketidakwajaran tersebut 

diperlukan audit internal yang memadai dalam melakukan pengawasan dengan 

menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan operasional perusahaan.  

Jadi, pekerjaan audit internal dikatakan efektif apabila pihak manajemen 

meman faatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut. Banyak kepala auditor merasakan 

bahwa faktor penting keberhasilan program audit internal adalah untuk membantu 

manajemen dalam mencapai tujuan. 

 

2.2 Efektifitas Peningkatan Kinerja Karyawan 

2.2.1 Pengertian Efektifitas 

Istilah efektifitas dan efesiensi sangat penting artinya dalam pengendalian 

internal. Pengendalian berorientasi pada usaha untuk menilai dan meningkatkan 

unsur efektivftas dan efesiensi dari setiap aktivitas dalam suatu organisasi. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2008:112) pengertian efektifitas 

adalah sebagai berikut: 

“Efektifitas merupakan pencapaian sejumlah target yang telah 

direncanakan.” 

Sedangkan menurut Mulyadi (2007:84) mendefinisikan efektifitas yaitu: 

“Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar konstribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.” 

 Jadi efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah didapat, 

efektifitas dapat dicapai dengan pelaksanaan suatu proses yang sesuai dengan 
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tujuan yang diharapkan. Apabila tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai maka 

dapat disebut efektif. Efektifitas merupakan perbandingan antara target atau 

sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi 

berdasarkan kenyataan yang ada. 

2.2.2 Kinerja Karyawan 

 Kinerja merupakan istilah yang berasal  dari kata job performance  atau 

actual performance (prestasi kerja atau prestasi kerja sesungguhnya) yang dicapai 

seseorang. Pengertian kinerja menurut Stephen Robbins yang diterjemahkan oleh 

Harbani Pasolong: “Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.”(Pasolong 2007:176) 

Menurut Wilson Bangun (2012:231) kinerja diartikan sebagai berikut: 

“Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang 

berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement).” 

 Suatu pekerjaan memiliki persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan 

dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan (job 

standard). Standar kinerja adalah tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu 

untuk dapat diselesaikan, dan merupakan pembanding (benchmark) atas tujuan 

atau target yang ingin dicapai. Hasil pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh 

seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan 

atau standar kinerja. Seorang karyawan dikatakan berhasil melaksanakan 

pekerjaannya atau memiliki kinerja baik, apabila hasil kerja yang diperoleh lebih 

tinggi dari standar kinerja. 
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Hasil dari pendapat-pendapat di atas dapat simpulkan bahwa tenaga kerja 

karyawan adalah suatu tingkat kemajuan seorang karyawan atas hasil dari 

usahanya untuk meningkatkan kemampuan secara positif dalam pekerjaannya. 

2.2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Menurut Mangkunegara (2006:15) terdapat beberapa faktor dlam kinerja 

yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut 

maka akan dijelaskan sebagai berikut: 

“Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, 
faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-
sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti 
perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau 
pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.” 
 
Faktor internal dan faktor eksternal diatas merupakan jenis-jenis atribusi 

yang mempengaruhi kinerja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat oleh para 

pegawai meiliki sejumlah akibat psikologis dan berdasarkan kepada tindakan. 

Seorang karyawan yang menganggap kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor 

internal seperti kemampuan atau upaya. Secara psikologis kemampuan pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena 

itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.  

Dari uraian di muka maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja individu 

adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan 

standar kerja yang telah ditentukan. Hal tersebut akan tercapai apabila didukung 

oleh atribut individu, upaya kerja (work effort) dan didukung oleh organisasi. 
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2.2.1.2 Penilaian Kinerja Karyawan 

 Untuk mengetahui kinerja karyawan maka perlu dilakukan suatu penilaian 

kinerja yang disebut dengan performance apppraisal yang diistilahkan sebagai 

penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja karyawan. 

Wilson Bangun (2012:231) mendefinisikan penilaian kinerja yaitu: 

”Penilai kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk 
mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja 
yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan.” 

 
Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian 

kinerja karyawan merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan dengan tujuan untuk memotivasi kayawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.  

Ada beberapa pengukuran kinerja pegawai menurut Gomes (2003:134), 

indikator-indikator kinerja pegawai adalah sebagai berikut : 

1. Quantity of work : Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan 

2. Quality of work : Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya. 

3. Job Knowledge : Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya. 

4. Creativeness : Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dari tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 
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5. Cooperation : Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesama 

anggota organisasi). 

6. Dependability : Kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 

penyelesaian kerja tepat pada waktunya. 

7. Intiative : Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggung jawabnya. 

8. Personal Qualities : Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-

tamahan, dan integritas pribadi. 

Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen sumber 

daya manusia sependapat bahwa penilaian ini merupakan bagian penting dari 

seluruh proses kekaryaan karyawan yang bersangkutan. Hal ini penting juga bagi 

perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Bagi karyawan, penilaian tersebut 

berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, 

kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan 

tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karir. Dan bagi organisasi atau 

perusahaan sendiri, hasil penilaian tersebut sangat penting artinya dan peranannya 

dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan 

program pendidikan dan pelatihan, recruitment, seleksi, program pengenalan, 

penempatan, promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain dari proses 

peningkatan kinerja karyawan secara efektif.  

2.2.1.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

 Menurut Wilson Bangun (2012:232-233) bagi suatu perusahaan penilaian 

kinerja karyawan memiliki berbagai manfaat antara lain: 
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1. Evaluasi Antar Individu dalam Organisasi 

Penilaian kinerja dapat bertujuan  untuk menilai kinerja setiap individu 

dalam organisasi. Tujuan ini dapat memberi manfaat dalam menentukan 

jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu 

dalam organisasi. Kepentingan lain atas tujuan ini adalah sebagai dasar 

dalam memutuskan pemindahan pekerjaan (job transfering) pada posisi 

yag tepat, promosi pekerjaan, mutasi atau demosi sampai tindakan 

pemberhentian. 

2. Pengembangan Diri Setiap Individu dalam Organisasi 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan 

karyawan. Setiap individu dalam organisasi dimulai kinerjanya, bagi 

karyawan yang memiliki kinerja rendah perlu dilakukan pengembangan 

baik melalui pendidikan maupun pelatihan. 

3. Pemeliharan Sistem 

Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem yang ada 

saling berkaitan satu subsistem dengan subsistem lainnya. Salah satu 

subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu jalannya 

subsistem yang lain. Oleh karena itu sistem organisasi perlu dipelihara 

dengan baik. Tujuan pemeliharaan sistem akan memberi beberapa manfaat 

antara lain, pengembangan perusahaan dari individu, evaluasi pencapaian 

tujuan oleh individu atau tim, perencanaan sumber daya manusia, 

penentuan  dan identifikasi kebutuhan pengembangan organisasi, dan audit 

atas sistem sumber daya manusia. 
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4. Dokumentasi 

Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam 

posisi pekerjaan karyawan di masa akan datang. Manfaat penilaian kinerja 

disini berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen sumber daya 

manusia dan sebagai kriteria untuk pengujian validitas. 

Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja dilakukan untuk menekankan 

perilaku yang tidak semestisnya dan untuk menegakkan perilaku yang semestinya 

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, 

baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. 

2.2.1.4 Sistem Penilaian Kinerja Karyawan 

 Suatu sistem penilaian kinerja yang baik harus menggambarkan kondisi 

yang sesungguhnya dari kinerja karyawan yang dinilai. Penilaian kinerja bukan 

hanya untuk mengidentifikasikan kekurangan yang ada akan tetapi harus dapat 

menujukan kelebihan-kelebihan yang dicapai. Sehingga dapat mendorong 

karyawan untuk berprestasi lebih baik sekaligus untuk menindak lanjuti jika 

terdapat kekurangan-kekurangannya. Sistem penilaian yang digunakan harus 

memiliki syarat-syarat tertentu. 

 Menurut Sedarmayanti (2007:266) syarat sistem penilaian kinerja 

karyawan yaitu: 

1. Relevance 

Sistem penilaian yang digunakan untuk  mengukur hal atau kegiatan yang 

ada hubungannya. Hubungan yang ada kesesuaian antara hasil pekerjaan 

dan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

2. Acceptability 
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Hasil dari sistem penilaian dapat diterima dalam hubungan kesuksesan 

pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi. 

3. Reliabilty 

Hasil sistem penilaian dapat dipercaya (konsisten dan stabil), reliabilitas 

sistem penilaian dipengaruhi beberapa faktor yakni waktu dan  frekuensi 

penilaian, dalam hubungan dengannya dengan sistem penilaian disebut 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi apabila dua penilai atau lebih terhadap 

karyawan yang sama memperoleh hasil nilai yang relatif sama. 

4. Sensivity 

Sistem penilaian cukup peka dalam membedakan atau menunjukkan 

kegiatan yang berhasil atau sukses. Cukup ataupun gagal atau jelek telah 

dilakukan karyawan. 

2.2.1.5 Metode Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Wilson Bangun (2012:238) ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja karyawan, secara umum dikelompokan menjadi 

tiga, antara lain: 

1. Metode Penilaian yang Mengacu pada Norma 

Metode ini mengacu pada norma yang didasarkan pada kinerja paling baik. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan hanya satu kriteria penilaian 

saja yaitu penilaian kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian 

dengan menggunakan metode ini sangat sederhana, karena penilianan 

sering dilakukan secara subjektif. Masalah lain dapat terjadi adalah tidak 

adanya informasi yang menyangkut tingkat absolut kinerja yang ada. Sulit 
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bagi manajer mengetahui kinerja yang sangat baik, rata-rata, atau sangat 

buruk, karena informasi mengenai kinerja bukan interval tetapi hanya data  

berurutan saja. Metode penilaian yang termasuk dalam kelompok ini 

antara lain, ranking langsung, ranking alternatif, perbandingan 

berpasangan, dan distribusi paksaan. 

2. Penilaian Standar Absolut 

Pada metode penilaian yang mengacu pada norma, kinerja setiap individu 

hanya membandingkannya antar individu atau tim lain. Metode ini 

menggunakan sumber absolut dalam menilai kinerja karyawan, penilai 

mengevaluasi karyawan dengan mengaitkannya dengan faktor-faktor 

tertentu. Beberapa metode yang digunakan pada metode peniaian absolut 

antara lain, skala grafik, metode kejadian-kejadian kritis, dan skala 

penilaian berdasarkan perilaku. 

3. Metode Penilian Berdasarkan Output 

Metode penilaian berdasarkan output berbeda dengan metode penilaian 

yang mengacu pada norma dan standar absolut, metode ini menilai kinerja 

berdasar pada hasil pekerjaan. Tetapi masih mempunyai kesamaan dalam 

penilaian yaitu berpedoman pada analisis pekerjaan sebagai dasar 

penilaian. Ada empat jenis metode penilaian dalam metode ini antara lain, 

management by objective, pendekatan standar kinerja, pendekatan indeks 

langsung, dan catatan prestasi. 

Dapat dikatakan bahwa tidak ada metode yang sempurna dalam menilai 

kinerja, karena metode yang satu lebih mengarah pada suatu aspek tententu 



37 
 

sedangkan metode yang lain pada faktor lain. Setiap metode memiliki kelebihan 

dan kelemahan. 

2.2.1.6  Pelaksanaan, Kendala dan Cara Mengatasi Kendala Penilaian 

Kinerja Karyawan 

Salah satu hal penting yang harus diputuskan dalam melaksanakan 

penilaian kinerja adalah siapa yang akan melakukan penelitian. Keputusan 

tersebut dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang akan dinilai orang-orang dan 

tujuan dari penilaian itu sendiri. 

Menurut Gary Dessler (2005:312) ada beberapa alternatif penilai yang 

akan dipilih oleh perusahaan sebagai pelaksanaan penilaian kinerja yaitu: 

”1. Atasan langsung, 
  2. Bawahan, 
  3. Rekan kerja, 
  4. Kelompok, 
  5. Diri sendiri, 
  6. Kombinasi.” 
 
Walaupun seorang atasan sudah ahli dalam menilai kinerja karyawan 

tetapi dalam melaksanakan penilaian kinerja terdapat beberapa kendala yang 

mungkin terjadi. Menurut Wilson Bangun (2012:246) mengemukakan bahwa ada 

beberapa hal yang menjadi kendala dalam penilaian yaitu: 

1. Hello effect merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai karena 

umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi yang baik 

bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Hallo effect terjadi 

apabila pendapat pribadi penilai tentang karyawan mempengaruhi 

pengukuran prestasi kerja. Sebaiknya terhadap karyawan yang kurang 

dikenal penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. 
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2. Kecenderungan Penilaian Terpusat 

Ada penilai yang enggan memberi nilai kinerja bawahannya baik atau 

buruk sehingga memberikan penilaian rata-rata, walaupun kinerjanya 

bervariasi. Kesalahan seperti ini mungkin terjadi karena penilai kurang 

informasi, tersedia waktu yang sedikit dalam menilai, serta kurang 

pengetahuan yang memadai mengenai faktor yang dinilai. 

3. Bias Terlalu Lunak dan Keras 

Penilaian terlalu lunak adalah pemberian nilai yang sangat baik atas 

kinerja karyawan. Pada sisi lain, ada penilai yang keras hati, enggan 

memberikan penilaian sangat baik. 

4. Pengaruh Kesan Terakhir 

Bila seseorang penilai memberikan penilaian atas dasar kejadian yang 

terjadi terakhir kali. Perlakuan yang terjadi terdahulu bukan merupakan 

pertimbangan dalam pemberian nilai. Hal ini terjadi karena kejadian yang 

terakhir memberikan kesan atau mudah diingat oleh penilai. 

5. Perasangka Penilai 

Seorang penilai berprasangka bahwa seorang karyawan suku tertentu 

malas bekerja sehingga memberikan penilaian yang kurang baik, padahal 

tidak semua suku tertentu tersebut malas. Demikian dapat terjadi pada 

faktor-faktor lain.yang dipersangkakan tidak benar sehingga dapat 

merugikan karyawan. 

6. Kesalahan Kontras 
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Kesalahan kontras adalah penilai menggunakan penilaian kepada 

perbandingan kinerja seseorang karyawan ke atas karyawan lainnya, bukan 

berdasarkan standar kinerja. Kesalahan ini terjadi karena berpatokan 

kepada kinerja karyawan pertama sekali dinilai oleh penilai. Bila penilaian 

pertama sekali dilakukan kepada karyawan yang bekerja sangat baik, maka 

penilaian berikutnya pada karyawan yang bekerja rata-rata dimasukan 

pada kategori kinerja rendah. 

7. Kesalahan Serupa dengan Saya 

Kesalahan juga dapat terjadi karena penilai terpengaruh atas sifat-sifat 

yang serupa atau mirip dengan dirinya. Suatu penilaian yang kurang 

objektif, karena seorang karyawan yang dinilai baik karena ada unsur yang 

sama dengan sifatnya, tetapi akan berbeda penilaian oleh penilai yang 

memiliki sifat berbeda dengan dirinya. 

Berbagai kesalahan yang mungkin terjadi dilakukan oleh penilai dapat 

diatasi dengan  berbagai cara, pertama penilai memastikan dengan benar bentuk 

kesalahan yang dilakukan dalam penilaian. Kedua,  memahami secara jelas 

metode-metode penilaian kinerja. Penilai harus mengetahui secara jelas kelebihan 

dan kelemahan setiap metode penilaian. Ketiga, perlu diberikan umpan balik 

kepada penilai atas hasil-hasil penilaiannya dimasa lalu. Dengan demikian, penilai 

mengetahui bentuk-bentuk kesalahan yang pernah dilalukan di masa lalu dan 

merupakan dasar perbaikan di masa akan datang. 
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2.2.3 Peningkatan Kinerja Karyawan 

 Menurut Hawley (2005) cara untuk meningkatan kinerja karyawan yaitu 

tidak melihat individu tersebut sebagai sebuah masalah. Namun, lihatlah masalah 

yang dimilikinya. Apakah yang diperlukan oleh seorang karyawan tersebut agar 

pada saat bekerja dapat nmengerjakan pekerjaannya dengan baik dan efektif. 

 Menurut Mangkunegara (2006) cara-cara meningkatkan kinerja adalah : 

1. Diagnosis, suatu diagnosis yang berguna dapat dilakukan secara informal 

oleh setiap individu yang tertarik untuk meningkatkan kemampuannya dan 

memperbaiki kinerja. Teknik-tekniknya: refleksi , mengobservasi kinerja, 

mendengarkan komentar-komentar orang lain tentang mengapa segala 

sesuatu terjadi, mengevaluasi kembali dasar-dasar keputusan masa lalu, 

dan mencatat atau menyimpan catatan harian kerja yang dapat membantu 

memperluas pencarian manajer penyebab-penyebab kinerja. 

2. Pelatihan, setelah gaya atribusional dikenali dan dipahami, pelatihan dapat 

membantu manajemen bahwa pengetahuan ini digunakan dengan tepat. 

3. Tindakan, tidak ada program dan pelatihan yang dapat mencapai hasil 

sepenuhnya tanpa dorongan untuk menggunakannya. Analisa atribusi 

kasual harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari tahap-tahap 

penilaian kinerja formal. 

 Meningkatkan kinerja karyawan adalah hal yang sangat fundamental untuk 

mencapai hasil maksimal untuk perusahaan dan untuk memberikan kepuasan 

kepada para konsumen atau pelanggan. Untuk itu setiap perusahaan perlu 

meingkatkan kinerja karyawannya agar dapat mencapai tujuan secara efektif. 
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2.3 Peranan Audit Internal  

2.3.1 Pengertian Peranan 

 Pengertian peranan menurut Soekanto (2009:212-213) adalah sebagai 

berikut: 

 “Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 
seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 
menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 
adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat 
dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 
sebaliknya.” 
 
Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat 

2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 
membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Peranan juga merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan 

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang 

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) 

variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. 

2.3.2 Peranan Audit Internal dalam Efektifitas Peningkatan Kinerja 

Karyawan 

Faktor sumber daya manusia bagi perusahaan merupakan salah satu unsur 

yang sangat penting dalam tujuan perusahaan, begitu pula dengan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Oleh karena itu faktor karyawan berkaitan erat 

dengan pencapaian tujuan perusahaan, dimana perushaan selalu dituntut untuk 
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meningkatkan kinerja karyawan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Seiring dengan perkembangan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

dengan ruang lingkup kegiatan yang semakin luas maka PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk membutuhkan sebuah sistem pengendalian yang kompleks untuk 

membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sehubungan 

dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi 

Indonesa Tbk yang memiliki ruang lingkup yang besar, pihak manajemen 

memerlukan bantuan pihak pemeriksa internal untuk melakukan audit. Audit yang 

dilakukan oleh pihak pemeriksa internal tersebut salah satunya adalah audit 

internal. Audit internal dapat membantu peran manajemen dalam melakukan 

penilaian kinerja karyawan dengan mencerminkan kinerja kayawan pada setiap 

divisi yang berada di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berdasarkan fungsi dan 

tugas masing-masing. Audit internal akan meneliti prosedur-prosedur dalam 

kegiatan serta pencapaian peningkatan kinerja karyawan. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh auditor internal maka akan diperoleh penilaian apakah pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan 

manajemen. Jika terjadi penyimpangan maka auditor internal akan mengajukan 

saran-saran perbaikan dan melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja 

karyawan. Seiring dengan adanya perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan yang 

sesuai dengan saran yang diajukan oleh audit internal, maka kinerja karyawan 

yang bersangkutan dapat terjaga dan dapat ditingkatkan. Maka dengan itu, dapat 

dikatakan bahwa audit internal memiliki peranan yang sangat penting terhadap 

efektifitas peningkatan kinerja karyawan. 


	Pengertian audit internal menurut IIA (2011:2) :
	“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”
	2. Penerapan standar professional
	“Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors to perfom engagement in such a manner that they belive in their work product an that no quality compromises are made.”



