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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 849): 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

Sedangkan Badudu dan zain (1994: 11) menyatakan : 

“pengaruh dalam penelitian ini menyatakan (1) daya yang menyebabkan 

sesuatu terjadi, (2) sesuatu yang dapat membentuk mengubah sesuatu yang 

lain, dan (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang 

lain.” 

 

Pengertian pengaruh pada skripsi ini adalah suatu daya yang timbul untuk 

mengubah atau menyebabkan sesuatu berubah. 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara 

bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan (Hery, 2010: 38). 

Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang 

dijalankan perusahaan telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, 

dan menjamin bahwa kegiatan operasional perusahaan telah berjalan secara 

efektif dan efisien, serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan perusahaan telah 
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tercapai. Aktivitas audit internal yang efektif akan menjadi sesuatu yang sangat 

berharga di mata manajemen. Objektivitas, keahlian, dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh seorang auditor internal yang kompeten akan dapat secara signifikan 

memberi nilai tambah bagi pengendalian internal perusahaan (Tugiman, 2006).  

 Penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian audit 

internal untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, diantaranya: 

Menurut Agoes (2004: 221) definisi audit internal: 

“internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal 

audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.” 

 

The Institute of Internal Auditors telah memberikan definisi baru tentang audit 

internal yang dikutip oleh Arens et al (2008:9) sebagai berikut: 

“internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization operations. It 

helps an organizations accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control and governance processes.” 

 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa audit internal yaitu kegiatan 

memberikan keyakinan dan konsultasi yang independen dan obyektif yang 

dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional 

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 tata kelola 

perusahaan. 
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2.2.2 Tujuan Audit Internal 

 Audit internal bertujuan untuk membantu anggota organisasi membentuk 

pertanggungjawaban yang efektif. Menurut Tugiman (2006: 11) tujuan 

pemeriksaan internal adalah: 

“membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif.” 

Hal tersebut menunjukkan bahwa, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, 

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

pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. 

 Menurut Agoes (2004: 222) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor internal adalah: 

 “membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, 

saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.” 

Tujuan audit internal secara umum adalah membantu manajemen menjalankan 

tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan dan keefektivan 

dari pengendalian internal perusahaan. 

2.2.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk 

meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian/kepatuhan dengan kebijaksanaan, 

rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan 

hasil berupa saran atau rekomendasi yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal 

yang diperiksa dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan 
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landasan mengambil keputusan atau tindak lanjutnya serta pencapaian tujuan. 

(Hery, 2010:93) 

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

 “menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi 

terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal 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. Tanpa 

fungsi audit internal, dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber 

informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. (Tugiman, 2004:13) 

Pengertian diatas menunjukkan bahwa ada delapan indikator lingkup pekerjaan 

audit internal diantaranya adalah : 

1. Mengevaluasi sistem pengendalian internal 

2. Memastikan kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur organisasi 

3. Memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 

4. Memastikan bahwa tujuan operasi konsisten dengan tujuan organisasi 

5. Memastikan bahwa tujuan prosedur konsisten dengan tujuan operasional 

6. Meninjau untuk memastikan prosedur diimplementasikan dengan baik 

7. Membantu manajemen dengan mengidentifikasi eksposur risiko organisasi 

8. Memberikan jasa konsultasi kepada manajemen 
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2.2.4 Kriteria Audit Internal yang Memadai 

Menurut Tugiman (2004: 16) kriteria audit internal yang memadai adalah 

sebagai berikut: 

“1.  Independensi 

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. 

2. Kemampuan professional 

Audit internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian 

professional. 

3. Lingkup Pekerjaan 

Pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap 

kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki 

organisasi dan kualitas pelaksanaann tanggung jawab yang diberikan. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan, pemeriksaan, 

pengujian, serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (follow-up). 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 

Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara 

tepat.” 

 

Menurut Mihret (2010), efektivitas audit internal dapat dinilai atau diukur dengan 

beberapa indikator yaitu: 

1. Kebijakan organisasi otorisasi audit internal 

2. Kerjasama Auditee 

3. Hubungan audit eksternal-internal 

4. Kemahiran auditor internal 

5. Independensi dan objektivitas auditor internal 

6. Lingkup pekerjaan audit internal 

7. Perencanaan dan pelaksanaan audit 

8. Pelaporan, tindak lanjut dan kualitas laporan (review) 
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Kebijakan organisasi otorisasi audit internal mengacu kepada dokumen 

tertulis dalam organisasi yang  mendefinisikan tujuan, wewenang, tugas dan 

tanggung jawab fungsi audit internal yang sesuai dengan Standar Praktik 

Profesional Audit Internal (Yismaw, 2007). Dukungan manajemen untuk audit 

internal dalam bentuk yang berbeda dianggap sebagai penentu efektivitas audit 

internal. Dukungan ini misalnya, dalam bentuk pengalokasian sumber daya 

manusia dan material yang memadai untuk audit internal. Bisa juga dengan cara 

mengatur nada keseluruhan dalam organisasi yang akan menentukan tingkat 

kerjasama auditee dalam pelaksanaan audit internal. Kerjasama auditee adalah 

sejauh mana auditee memberikan dukungan yang cukup untuk auditor internal 

untuk memudahkan pelaksanaan audit internal (Christopher et al., 2009). 

Hubungan audit eksternal-internal yaitu sejauh mana pengaruh audit eksternal 

dalam membantu membuat rekomendasi untuk meningkatkan perbaikan sistem 

pengendalian internal (Yismaw, 2007). 

Standar IIA untuk Praktik Profesional Audit Internal (1210-Proficiency), 

mengharuskan auditor internal memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan audit (Institute of Internal 

Auditors, 2008). Kompetensi teknis dan pelatihan yang berkesinambungan 

dianggap penting untuk audit internal. Al-Twaijry et al (2003) berpendapat bahwa 

auditor internal tidak bisa memiliki kekuatan kecuali mereka memiliki kemahiran 

yang diperlukan. Christopher et al (2009) menganggap efektivitas audit internal 

sebagai fungsi independensi dan objektivitas. Objektivitas dianggap penting untuk 
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auditor internal . Independensi yaitu audit internal harus mandiri dan terpisah dari 

kegiatan yang diperiksanya. 

kriteria audit internal yang memadai harus terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya, harus teliti dan ahli dibidangnya, harus meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian internal, harus meliputi 

perencanaan, pemeriksaan, pengujian, pengevaluasin informasi, pemberitahuan 

hasil dan follow-up, bagian audit internal juga harus dikelola secara tepat. Dalam 

pelaksanaan audit internal harus mengetahui kebijakan organisasi otorisasi audit 

internal, kerjasama auditee, dan hubungan audit internal-eksternal (Mihret, 2010). 

 

2.2.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci 

mengenai tanggung jawab auditor internal dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) (2001: 322) auditor internal bertanggung jawab untuk 

menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan 

informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang 

setara wewenang dan tanggungjawabnya tersebut. Auditor internal agar dapat 

melaksanakan tanggungjawabnya tersebut haruslah mempertahankan 

objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. 

 Menurut Tunggal (2000:21), tanggung jawab auditor internal adalah: 

“menerapkan program audit internal, mengerahkan personel, dan aktivitas-

aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan 

untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang 

telah dibuat untuk persetujuan.”  
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Secara garis besar tanggung jawab seorang auditor internal dalam melaksanakan 

tugasnya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas 

kelemahan-kelemahan yang ditemukannya. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan 

untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan. 

2.2.6 Kedudukan dan Peran Auditor Internal 

 Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat 

mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan 

tersebut memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan 

baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif. 

Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai dengan 

job description yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses 

komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau manajer. 

Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus 

pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara tegas kedudukan 

auditor internal ini. (Kumaat, 2011:25) 

 Menurut Agoes (2004:243), ada empat alternatif kedudukan auditor 

internal dalam struktur organisasi yaitu: 

 “a. Bagian internal audit berada di bawah direktur keuangan, 

   b. Bagian internal audit merupakan staf direktur utama, 

   c. Bagian internal audit merupakan staf dari dewan komisaris, 

   d. Bagian internal audit dipimpin oleh seorang internal audit director.” 
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Uraian di atas menjelaskan kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi 

yang mempunyai peran dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan 

melakukan investigasi terhadap kecurangan sangat besar. Jika auditor internal 

menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka 

ia harus memberitahukan hal tersebut kepada top management. Jika indikasi 

tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan 

investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer, 

investigator, security dan spesialis dari luar perusahaan (misalkan ahli komputer, 

ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis 

kepada top management yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan 

tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan. 

2.2.7 Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Internal 

 Pelaksanaan audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit 

Internal (2004: 16), dalam melaksanakan audit, auditor internal harus 

mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Arena dan Azzone 

(2009) meringkas tiga pendekatan yang digunakan dalam literatur untuk 

mengevaluasi efektivitas audit internal yaitu menggunakan tingkat pelaksanaan 

rekomendasi audit internal, pelaporan, tindak lanjut dan kualitas  review, dan  

langkah-langkah proses audit internal. 

Tahapan-tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan audit 

internal, menurut Tugiman (2006: 53) adalah sebagai berikut :  

1. Tahap perencanaan audit  
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2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi  

3. Tahap penyampaian hasil audit   

4. Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit. 

 

Penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut :  

 

1) Perencanaan audit  

Tahap ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan audit 

internal, bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit, arah dan 

pendekatan audit, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berakitan 

dengan proses auditing. Tahap perencanaan audit, berisi : 

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan 

b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa 

c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit 

d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu 

e. Melaksanakan survei mengenai kegiatan yang diperlukan  

f. Penulisan program audit 

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

disampaikan  

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit (Sawyers, 2005). 

2) Pengujian damn pengevaluasian informasi 

Pada tahap ini audit internal haruslah mengumpulkan, menganalisa, 

menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil audit. Tahap pengujian dan pengevaluasian infomasi, 

berisi : 
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a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang 

berhubungan denagn tujuan pemeriksa dan lingkup kerja 

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

membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi 

c. Adanya porsedur-prosedur audit 

d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, 

penafsiran dan pembukitan kebenaran informasi 

e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan (Mulyadi, 2002). 

3) Penyampaian Hasil Audit 

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang 

dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk 

menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal 

b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan keisimpulan 

dan rekomendasi 

c. Laporan haruslah objektif, jelas, singkat, terstruktur dan tepat waktu 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

dari pelaksanaan pemeriksaan 

e. Laporan mencatumkan berbagai rekomendasi 

f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan 
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g. Pimpinan audit internal mereview dan menyetujui laporan hasil audit 

(Arens, 2008). 

4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan  

Audit internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) 

untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal harus 

memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan 

memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior 

atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan 

korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. (Tugiman, 2006) 

 

2.2.8 Laporan Audit Internal 

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk 

laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini 

merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada 

manajemen. 

Menurut Arens et al (2008: 6) tahap terakhir dalam proses audit adalah 

menyiapkan laporan audit (audit report) yang menyampaikan temuan-temuan 

auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, 

tetapi semuanya harus memberitahu para pembaca tentang derajat kesesuaian 

antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk 

yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang 
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biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang 

sederhana dalam audit operasional atau efektivitas suatu departemen kecil. 

Menurut Tampulon (2005: 128) kriteria laporan adalah :  

 

1.  Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan, luas atau ruang 

lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang telah 

disepakati bersama antara auditor dan auditee.  

Kesimpulan harus mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan, apakah :  

a. Risiko yang ada telah dimitigasi ( keringanan/kelonggaran) ke tingkat 

yang dapat diterima,  

b. Risiko yang ada telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali 

beberapa risiko utama yang mendapat catatan khusus yang memungkinkan 

beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi, atau  

c. Risiko tidak dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, sehingga 

beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi.  

 

2. Observasi dan rekomendasi menurut Tugiman (2006) yang dimuat dalam 

laporan harus didasarkan pada atribut-atribut sebagai berikut :  

a. Kondisi, yaitu keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang ditemukan 

auditor dalam kegiatan pemeriksaannya (what is !). dalam hal ini auditor 

mengidentifikasi sifat dan luasnya temuan atau sebuah jawaban dari kondisi 

yang tidak memuaskan (what was wrong?).  

b. Kriteria, yaitu standar, ukuran, atau harapan yang ditetapkan dan digunakan 

untuk melakukan evaluasi atau verifikasi (what should be/exist). Kriteria 

yang digunakan dapat berupa ketepatan, konsistensi, materialitas, atau 

kepatuhan kepada ketentuan hukum, regulasi dan kebijakan perusahaan.  

c. Akibat yang mungkin ditimbulkan (effect), yaitu risiko atau eksposur yang 

diperoleh karena kondisi tidak konsisten dengan kriteria (the impact of the 

difference or what are the risks?). Tingkat signifikansi dari konsidi atau 
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temuan yang ada biasanya ditentukan dari nilai risikonya (potensi risiko 

atau hasil rating likehood dan impact.  

d. Penyebab (cause), yaitu alasan yang menyebabkan adanya perbedaan antara 

yang diharapkan (kriteria) dan kondisinya yang nyata (why the difference 

exist or why did it happen?). Mengidentifikasi penyebab dari kondisi atau 

temuan yang tidak memuaskan merupakan prasyarat bagi rekomendasi atau 

tindak perbaikan yang tepat.  

e. Rekomendasi, yaitu saran auditor untuk mengatasi risiko atau untuk 

mengatasi masalah yang ada (what should be done?). Hubungan antara 

rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya haruslah jelas dan logis. 

Rekomendasi harus secara tepat mengarah kepada apa yang harus 

diperbaiki atau diubah dan siapa yang bertanggunng jawab melakukannya.  

Sedangkan kualitas laporan menurut Tampubolon (2005:131) adalah sebagai 

berikut :  

1. Komunikasi hasil audit harus akurat (benar,bebas dari error dan salah saji 

atau menyesatkan), objektif (wajar, netral dan tidak bias), jelas (logis dan 

mudah dimengerti), concise (langsung, hemat kata-kata dan tidak berulang-

ulang), konstruktif (mendorong kepada perbaikan, sistematis dan tepat 

waktu.  

2. Laporan hail audit yang final harus dikomunikasikan secara tertulis.  

3. Laporan hasil audit yang final ini harus didistribusikan (disseminate) 

kepada individu-individu yang berwenang, yaitu mereka yang dapat 

memastikan bahwa hasil audit ini punya kaitan langsung dengan tugas 

mereka. 

 

Unsur-unsur laporan hasil audit menurut Sawyers (2005) adalah sebagai berikut:  

1. Penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit  

2. Ruang lingkup audit  
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3. Penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubungan dengan 

pemeriksaan yang telah dilakukan  

4. Hasil audit yang menjelaskan tentang obyek/prosedur yang belum dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan, dan sampai sejauh mana penyimpangan-penyimpangan 

tersebut terjadi  

5. Penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan 

operasional perusahaan (secara keseluruhan) yang diperiksa  

6. Penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

operasional perusahaan  

7. Menyajikan saran/rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang dapat 

dilakukan oleh auditee berdasarkan pedoman sistem dan prosedur yang berlaku. 

Dengan penyusunan dan penyajian yang baik, diharapkan laporan hasil audit 

dapat membantu pihak-pihak yang memerlukannya dalam melaksanakan 

operasionalnya serta perbaikan maupun pengembangan dimasa yang akan datang. 

 

2.2.9 Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Internal 

Proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga merupakan 

elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut hasil temuan 

pemeriksaan (follow up). Hiro Tugiman (2006:75) menyebutkan :  

“Tindak lanjut (follow up) oleh audit internal diartikan sebagai suatu proses untuk 

menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan”.  

 
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa audit internal harus terus-menerus 

meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap 
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temuan-temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat dan 

tidak berulang untuk hal yang sama. audit internal harus memastikan apakah suatu 

tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. 

Audit internal harus mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal 

yang berkaitan dengan tindak lanjut, yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam 

organisasi, untuk menentukan luas dari tindak lanjut. Menurut Tugiman (2006: 

76) berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prosedur 

tindak lanjut adalah sebagai berikut: 

"a. Pentingkan temuan yang dilaporkan  

b. Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki 

kondisi yang dilaporkan  

c. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal  

d. Tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan korektif  

e. Jangka waktu yang dibutuhkan”. 

 

2.3 Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindrajan (2005: 150) 

adalah sebagai berikut : 

“Effectiveness is the relationship between a responsibility center’s output 

and it’s objective”. 

Berdasarkan definisi Anthony dan Govondrajan dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas berarti hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang hendak 

dicapai oleh perusahaan. Pada dasarnya, efektivitas merupakan derajat 

keberhasilan bagi suatu perusahaan, sampai seberapa jauh suatu perusahaan 

dinyatakan berhasil dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. 
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Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka semakin efektif unit 

tersebut. 

Menurut Arens et al (2008: 776) mendefinisikan efektivitas sebagai 

berikut: 

“Effectiveness of internal control therefore a part operational auditing is 

the purpose is to help on organization operate it’s business more effectively of 

efficiently”. 

Definisi di atas menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal merupakan 

suatu bagian dari audit operasional tujuannya untuk membantu perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan usahanya agar lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, 

efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan dan efektivitas lebih 

menitikberatkan pada tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Menurut standar  ISO 9001, efektivitas yaitu diartikan sebagai suatu 

tingkat yang diharapkan dan semua tujuan dapat tercapai (ISO 9001: 2000, 2000). 

Van der Spiegel  et al (2007) menyatakan bahwa mengevaluasi tingkat kesesuaian 

di mana tujuan yang ditetapkan terpenuhi atau tidak harus menguji efektivitas ISO 

9001. Jadi penilaian efektivitas adalah pencapaian sasaran yang berkaitan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2.4 Sistem Manajemen Mutu 

2.4.1    Pengertian Sistem Manajemen Mutu 

Pengertian manajemen mutu menurut Susilo (2003: 9) adalah sebagai 

berikut: 
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“Manajemen mutu adalah upaya sistematis melalui fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, pemeriksaan atau pengendalian serta tindak lanjut terhadap semua 

unsur organisasi, baik internal maupun eksternal yang tercakup dalam dimensi 

material, metode, mesin, dana, manusia, lingkungan dan informasi untuk 

merealisasikan komitmen, kebijakan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan 

dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk masa sekarang 

maupun masa yang akan datang.” 

 

Pengertian sistem manajemen kualitas menurut Vincent Gasperz (2002: 

10) adalah sebagai berikut: 

“Suatu Sistem Manajemen Kualitas (QMS) merupakan sekumpulan 

prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem 

yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap 

kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan 

atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi.” 

 

Sistem manajemen kualitas mendefinisikan bagaimana organisasi 

menerapkan praktek-praktek manajemen kualitas secara konsisten untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Suatu produk berkualitas apabila 

dapat memberi kepuasaan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu dengan apa yang 

diharapkan konsumen atas suatu produk.  

ISO (The International Organization For Standaritation) adalah badan 

standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang 

berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. ISO 9001 merupakan salah satu 

standar internasional untuk manajemen kualitas yang merupakan salah satu bagian 

dalam ISO 9001 series (Nasution, 2010). ISO tidak hanya berfungsi untuk 

membuat standar kinerja  tetapi juga untuk menentukan proses standar kualitas 

manajemen yang dapat dipenuhi, efektivitas dan efisiensi dari sistem manajemen 

mutu yang dapat ditingkatkan. (White et al, 2009 ) 
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Menururt standar ISO 9001: 2008 (2008) tujuan standar ISO yaitu 

pencegahan ketidaksesuaian, perbaikan berkelanjutan dan fokus kepuasan 

pelanggan. Tujuan ini secara spesifik ditentukan tidak hanya oleh standar itu 

sendiri, tetapi juga oleh banyak akademisi dan para ahli. (Van der Spiegel et al, 

2005) 

ISO 9001 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk 

desain dan penelitian dari suatu sistem manajemen kualitas, yang bertujuan untuk 

menjamin organisasi akan memberikan produk (barang atau jasa) yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ini dapat 

merupakan kebutuhan spesifik dari pelanggan, dimana dalam ISO 9001:2008 

diterapkan pada manajemen organisasi yang memasok produk, sehingga akan 

mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dan ditawarkan. 

(Nasution, 2010) 

Mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai yang di isyaratkan 

atau di standarkan (Nasution, 2010). Suatu produk memiliki mutu, apabila sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditentukan. Menurut ISO 9001:2008 Mutu 

merupakan derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi 

persyaratan (Degree to which a set of inherent characteristics fulfils 

requirements). Jadi dapat dikatakan bahwa mutu itu bukan hanya berhubungan 

dengan mutu produk saja, tetapi juga dengan persyaratan lain seperti pelayanan 

yang memuaskan pelanggan dan bisa dipenuhinya peraturan pemerintah yang 

berhubungan dengan produk yang dipasarkan. (Widodo, 2011) 
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2.4.2 Tujuan Manajemen Mutu 

 Tujuan dari manajemen mutu berdasarkan pengertian manajemen mutu di 

atas menurut Gasperz (2005) dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Merealisasikan komitmen, kebijakan dan sasaran mutu yang telah 

ditetapkan. Semua kegiatan operasional termasuk implementasi 

manajemen mutu yang dilakukan saat sekarang merupakan realisasi dari 

pemikiran strategis yang ingin diwujudkan di masa depan. 

2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah 

reaksi emosional dan rasional positif pelanggan. Untuk mampu 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

2.4.3 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Perusahaan harus memiliki beberapa tahapan proses untuk mensukseskan 

proses implementasi ISO 9001:2008, maka ditetapkan delapan prinsip manajemen 

mutu. Menurut Djatmiko (2011), delapan prinsip manajemen yang dimaksud 

adalah : 

1. Fokus Kepuasan Pelanggan 

2. Kepemimpinan 

3. Keterlibatan personil 

4. Pendekatan proses untuk pencegahan ketidaksesuaian 

5. Pendekatan sistem ke manajemen 

6. Perbaikan berkelanjutan 

7. Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan 

8. Hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. 

 

Suatu perusahaan/organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan 

karena pelanggan adalah kunci dalam meraih kesuksesan dalam mencapai tujuan 

akhir perusahaan. Oleh karena itu, organisasi harus memahami 
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kebutuhan/keinginan pelanggan pada saat ini maupun di masa mendatang, agar 

dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan mampu melebihi harapan pelanggan, 

serta secara proaktif mampu menetapkan level kepuasan pelanggan (Evans, 2005). 

Semua aktifitas perencanaan dan implementasi sistem digunakan untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan (Talha, 2004).  

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat 

orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha 

mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Setiap Pimpinan harus menunjukkan 

kepemimpinannya atau ketauladanannya dengan komitmen yang konsisten bagi 

penerapan sistem manajemen mutu dalam organisasi. Ketauladanan untuk 

konsisten menerapkan sistem manajemen mutu akan meningkatkan kinerja 

organisasi, sehingga semua karyawannya termotivasi untuk selalu bekerja efektif 

dan efisien dengan sistem manajemen mutu. (Nasution,  2005) 

Sistem manajemen mutu tidak dapat dilaksanakan secara sendiri tanpa 

peran personil-personil yang terlibat dalam organisasi. Karyawan akan merasa 

terlibat dan termotivasi melaksanakan sistem manajemen mutu sebagai keputusan 

strategik dalam mencapai kinerja prima dan mampu memuaskan pelanggannya. 

Seluruh personil dalam semua level adalah inti organisasi secara penuh yang 

harus ikut serta dalam kelangsungan bisnis organisasi, sehingga diharapkan 

mampu berpartisipasi dalam perbaikan berkesinambungan. (White et al., 2009) 

Penerapan sistem manajemen mutu diawali dengan mengidentifikasi dan 

menetapkan proses kerja yang harus dilaksanakan secara konsisten dan 

berkelanjutan  (Sumarjan et al., 2013). Rencana dan kendali proses harus 
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ditetapkan secara efektif untuk mencegah penyimpangan dan ketidaksesuaian 

yang akan terjadi. Proses merupakan urutan beberapa kegiatan atau suatu kegiatan 

yang memerlukan sumber daya untuk mengubah masukan menjadi bentuk 

keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan. Tujuan 

pendekatan proses adalah memudahkan pengukuran dan pengendalian mutu, serta 

penyediaan sumber daya cukup sesuai menurut spesifikasi yang ditetapkan secara 

efektif dan efisien. (Blessner et al, 2013) 

Setiap pimpinan harus merencanakan dan mengembangkan sistem yang 

sesuai untuk memenuhi persyaratan. Setiap aktivitas dalam organisasi harus 

dilandasi dengan sistem yang harus dikomunikasikan kepada semua karyawan 

pada organisasi. Pendekatan sistem pada manajemen didefinisikan sebagai 

identifikasi pemahaman dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait 

untuk pencapaian dan peningkatan sasaran perusahaan/organisasi dengan efektif 

dan efisien. (Sumarjan et al., 2013)  

Perbaikan berkelanjutan merupakan bagian dari peningkatan kinerja 

organisasi untuk mencapai sasaran mutu (Brown, 2013). Peningkatan 

berkelanjutan harus dijadikan sasaran dan tujuan tetap organisasi, sehingga 

sasaran tetap organisasi dapat diketahui dan ditetapkan. Kemudian organisasi 

memantau kinerja melalui sasaran mutu yang terukur setiap fungsi terkait dari 

tingkatan dengan cara : audit internal, tinjauan manajemen, corrective and 

preventive. Perbaikan sistem secara berkesinambungan bermanfaat untuk proses-

proses tertentu di dalam suatu sistem/ lingkungan. Oleh karena itu sistem yang 
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ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat 

semakin meningkat (Herjanto, 2007). 

Keputusan efektif harus didasarkan pada analisis data pengukuran dan 

informasi obyektif sesuai fakta yang valid, jelas dan tidak bias. Analisis data dari 

berbagai sumber yang jelas dan terdokumentasi untuk menentukan kinerja 

organisasi sesuai rencana, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, disamping 

menetapkan keputusan dan tindaklanjut yang diperlukan. Pengambilan keputusan 

yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. (Talha, 2004) 

Pemasok atau Penyedia Jasa merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan suatu organisasi. Pemasok merupakan bagian dari sistem 

manajemen mutu organisasi yang harus dikendalikan untuk mencapai suatu nilai 

hubungan yang saling bermanfaat dan saling menguntungkan dalam menghasilkan 

produk/jasa bermutu (Brown, 2013).  

Berdasarkan teroi-terori yang dikemukakan di atas, efektivitas sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator yang dikembangkan oleh (Psomas et al., 2013) yaitu : 

1. Perbaikan berkelanjutan 

2. Fokus kepuasan pelanggan 

3. Pencegahan ketidaksesuaian 

2.4.4 Manfaat Penerapan ISO 9001 : 2008 

 Sistem manajemen kualitas jika diterapkan secara taat asas dan benar, 

maka berbagai manfaat akan didapat. Hal tersebut diuraikan Aprianto (2010: 12) 

sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan koordinasi antar setiap fungsi dalam kaitannya dengan 

sistem manajemen kualitas. 

2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan customer (berdasarkan 

standar yang kita miliki). 

3. Meningkatkan daya saing organisasi. 

4. Nilai kompetisi dan image organisasi semakin meningkat dengan 

sertifikasi ISO 9001:2008. 

5. Penerapan ISO 9001:2008 akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, 

efektifitas operasional.  

6. Membuat sistem kerja dalam suatu perusahaan menjadi standar kerja 

yang terdokumentasi dan mempunyai aturan kerja yang baik sehingga 

memudahkan dalam pengendalian. 

7. Menjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan sistem 

manajemen mutu yang ditetapkan dan sistem terdokumentasi. 

8. Akan memudahkan Top Management dalam pencapaian target karena 

sudah dipersiapkannya target yang terukur dan rencana pencapaiannya. 

9. Meningkatkan semangat dan moral karyawan karena adanya kejelasan 

tugas dan wewenang (Job Description) dan hubungan antar bagian 

yang terkait sehingga karyawan dapat bekerja dengan efisien dan 

efektif. 

10. Dapat mengarahkan karyawan agar berwawasan Mutu dalam 

memenuhi permintaan pelanggan, baik internal maupun eksternal. 

 

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 tentunya memberikan 

manfaat besar bagi suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya 

penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 dalam suatu organisasi, 

terutama dalam dunia bisnis. Implementasi dari pelaksanaan ISO 9001: 2008 

dapat menjadi salah satu cara untuk bertahan dan berkembang dalam situasi sulit, 

karena dengan menerapkan ISO 9001: 2008 berarti sistem manajemen mutu yang 

digunakan dalam suatu organisasi sama dengan pesaing di negara–negara maju. 

(Djatmiko, 2011) 
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2.4.5 Langkah-langkah Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 

 

Menurut Gasperz (2005: 205), langkah-langkah penerapan sistem 

manajemen mutu hanya sebagai panduan yang dapat diterapkan secara bersamaan 

atau tidak berurut, tergantung kultur dan kematangan mutu organisasi, yaitu : 

a. Memperoleh komitmen dari manajemen puncak, karena tanpa komitmennya 

kegiatan registrasi adalah sangat tidak mungkin. 

b. Membentuk komite pengarah arus koordinator ISO. Komite ini akan memantau 

proses agar sesuai dengan standar unsur-unsur dasar dalam sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2008. 

c. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008. 

d. Melakukan pelatihan (trainning) terhadap semua anggota organisasi. 

e. Memulai peninjauan ulang manajemen (management review). 

f. Identifikasi mutu, prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang dibutuhkan 

yang dituangkan dalam dokumen-dokumen tertulis. 

g. Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 

h. Memulai audit sistem manajemen mutu perusahaan. 

i. Memilih registran. 

j. Registrasi 

2.4.6 Masa Transisi ISO 9001:2000 ke 9001:2008 

Revisi ISO 9001, dilakukan dengan tujuan mengembangkan standar yang 

lebih sederhana yang dapat diaplikasikan setara bagi organisasi kecil, menengah 

dan besar, selain untuk memberikan hasil aktifitas proses dari organisasi dan 

meningkatkan kesesuaian/integrasi dengan ISO 14000. Tidak ada perubahan 

secara prinsip pada versi 2008. Dengan kata lain, tidak ada penambahan dan 

pengurangan persyaratan, kecuali klarifikasi dan penekanan pada kesesuaian 

dengan sistem manajemen lingkungan ISO 14000. (ISO 9001 : 2008, 2008) 

 ISO 9001 : 2008 tidak membuat persyaratan baru (tidak ada perubahan 

persyaratan). Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam standar ISO 9001 

versi terbaru ini, yaitu: 
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1. Untuk membuktikan pemenuhan persyaratan ISO 9001:2008, 

organisasi harus mampu menyediakan bukti objektif (tidak perlu 

terdokumentasi) bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan 

secara efektif. 

2. Analisis dari proses sebaiknya merupakan sumber untuk menetapkan 

jumlah dokumen yang diperlukan bagi sistem manajemen mutu, guna 

memenuhi persyaratan ISO 9001:2008. Bukan dokumentasi yang 

menentukan proses. 

3. ISO 9001:2008, memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk 

memilih pendokumentasian sistem manajemen mutu, memungkinkan 

setiap organisasi mengembangkan jumlah minimum dari dokumentasi 

yang diperlukan untuk mendemonstrasikan perencanaan yang efektif, 

operasi dan control prosesnya serta penerapannya dan peningkatan dari 

efektivitas sistem manajemen mutu. Penekanan bahwa ISO 9001 

mensyaratkan “Documented quality management system”, and not a 

“system of documents”. 

Masa transisi dari ISO 9001:2000 ke ISO 9001:2008, ISO dengan IAF 

(International Accreditation Forum) menyetujui sebuah implementation plan 

diantaranya: 

1. ISO 9001:2008 telah dipublikasikan pada 14 November 2008. 

2. Satu tahun setelah publikasi ISO 9001:2008, semua sertifikat 

akreditasi yang diterbitkan (baru maupun re-sertifikasi) harus mengacu 

ke ISO 9001:2008. 
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3. 24 bulan setelah publikasi ISO 9001:2008, semua sertifikat yang 

diterbitkan sesuai ISO 9001:2000 tidak berlaku. 

Organisasi yang telah memiliki dan sedang dalam proses sertifikasi ISO 

9001: 2000 sebaiknya menghubungi Lembaga Sertifikasi untuk menyetujui 

program untuk menganalisa klarifikasi ISO 9001: 2008 dengan sistem manajemen 

mutu yang diterapkannya. Organisasi yang telah memiliki sertifikat ISO 9001: 

2000, sebaiknya berpikiran bahwa sertifikat ISO 9001: 2000 mempunyai status 

yang sama dengan sertifikat ISO 9001: 2008 pada masa transisi. 

Organisasi yang sedang dalam proses sertifikasi ISO 9001: 2000 

sebaiknya berubah menggunakan ISO 9001: 2008 untuk sertifikasinya. Lembaga 

Sertifikasi yang telah diakreditasi harus menjamin bahwa auditornya mengetahui 

akan klarifikasi ISO 9001: 2008, dan implikasinya, dalam melaksanakan audit 

sesuai ISO 9001: 2008 tersebut. 

2.4.7 Persyaratan Standar dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 merupakan sistem manajemen 

mutu yang berfokus pada proses dan pelanggan, maka pemahaman terhadap 

persyaratan-persyaratan standar ISO 9001: 2008 akan membantu organisasi dalam 

menetapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu secara sistematik 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan peningkatan terus menerus. Menurut 

Gasperz (2005: 215), klausul–klausul yang perlu diperhatikan oleh manajemen 

organisasi adalah : 

a. Klausul 1. Ruang Lingkup 
b. Klausul 2. Acuan Normatif 

c. Klausul 3. Istilah dan Definisi. 
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d. Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu. 

e. Klausul 5. Tanggungjawab Manajemen. 

f. Klausul 6. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

g. Klausul 7. Realisasi Produk 

h. Klausul 8. Pengukuran, Analisis dan Peningkatan. 

 

Klausul ruang lingkup ISO 9001: 2008 telah dikembangkan atau diperluas. 

Dalam hal ini, persyaratan standar ISO 9001: 2008 bertujuan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem efektif, termasuk proses perbaikan 

sistem secara berkesinambungan dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan 

pelanggan, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gaspersz, 

2005). Klausul acuan normatif hanya memuat referensi-referensi dari ISO 9001: 

2008. Dokumen yang diacu tidak dapat diabaikan untuk pemakaian dokumen ini. 

Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang dipakai. Klausul istilah 

dan definis ini menyatakan bahwa istilah dan definisi yang diberikan dalam ISO 

9001:2008 (Quality Management System-Fundamental and Vocabulary). 

(Aprianto, 2010) 

Klausul  sistem manajemen mutu lebih menekankan pada kebutuhan untuk 

peningkatan berkelanjutan (continual improvement). Manajemen organisasi harus 

menetapkan langkah-langkah untuk implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001: 2008. Klausul tanggungjawab manajemen menekankan pada komitmen dari 

manajemen puncak menuju perkembangan dan peningkatan sistem manajemen 

mutu ISO 9001: 2008 (Alic, 2010). Klausul ini juga  melibatkan manajemen 

puncak dengan orientasi pada fokus pada pelanggan, menetapkan kebijakan mutu, 

menetapkan tujuan mutu, menetapkan perencanaan dalam sistem manajemen 

mutu, menetapkan tanggungjawab dan wewenang organisasi, mengangkat secara 
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formal seseorang yang dapat mewakili manajemen yang berasal dari organisasi, 

sudah memiliki pengalaman bekerja lama dan menjamin proses komunikasi 

internal yang tepat, serta harus melakukan peninjauan ulang terhadap penerapan 

sistem manajemen mutu. (Asy’ari, 2013) 

Klausul manajemen sumber daya manusia menyatakan bahwa suatu 

organisasi harus menetapkan dan memberikan sumber daya yang diperlukan 

secara tepat, personil yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas harus 

didefinisikan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008, serta memiliki 

kompetensi berkaitan dengan pendidikan yang relevan, pelatihan, keterampilan 

dan pengalaman (Hastoni, 2010). Klausul realisasi produk menyatakan bahwa 

organisasi harus merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan 

untuk realisasi produk (Gaspersz, 2005). Klausul pengukuran, analisis dan 

peningkatan yaitu menurut klausul ini, organisasi harus merencanakan dan 

mengimplementasikan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan 

yang diperlukan untuk memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk, 

memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki 

keefektifan sistem manajemen mutu (Suroso, 2013). 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 

2.5.1 Hubungan Audit Internal dengan Efektivitas Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001 : 2008 

 

 Audit digunakan untuk menentukan tingkatan terhadap seberapa jauh 

persyaratan sistem manajemen mutu dipenuhi (Kettunen, 2012). Temuan audit 

digunakan untuk menguji efektivitas sistem manajemen mutu dan identifikasi 

kemungkinan untuk perbaikan. Audit internal bertujuan untuk memastikan 
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kegiatan sistem manajemen mutu telah dijalankan sesuai dengan persyaratan 

standar secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Indranata , 

2006). 

Menurut ISO 9001 dalam klausal 8 Gaspersz (2005), perusahaan yang 

telah menerapkan sistem manajemen mutu harus melaksanakan audit agar 

menjamin bahwa sistem manajemen mutu telah sesuai dengan persyaratan-

persyaratan serta telah diimplementasikan dan dipelihara secara efektif. 

Kesesuaian dan efektivitas dari sistem manajemen mutu ini harus sering lebih 

diuji daripada hanya mengandalkan pemantauan oleh manajemen. 

Pemantauan/audit sistem manajemen mutu ini di berbagai perusahaan lebih baik 

dilakukan oleh auditor internal (Kettunen, 2012). 

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen untuk 

mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi berdasarkan mutu yang 

bertujuan agar organisasi dapat menunjukkan kemampuannya menyediakan 

produk atau jasa secara konsisten dan mempertinggi kepuasan pelanggan (Ab 

Wahid, 2012). Untuk dapat bersaing dan dapat menghasilkan lulusan yang baik, 

perguruan tinggi dapat menyiapkan sistem manajemen mutu yang berorientasi 

pada kepuasan pelanggan (Hernandez, 2010). Karena penilaian pelanggan 

senantiasa berkembang, Sistem manajemen mutu yang dikembangkan juga harus 

selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (continuous 

improvement) (Lagrosen, 2005). Sistem manajemen mutu dapat meningkatkan 

quality dari Perguruan Tinggi. Dengan sistem manajemen mutu, Perguruan Tinggi 

dapat melakukan proses yang ada dengan lebih efektif dan efisien. (Suroso, 2013) 



38 
 

Berdasarkan penelitian Psomas (2010) pada perusahaan jasa berkaitan 

dengan efektivitas sistem manajemen mutu ISO 9001, Hasil penelitian 

menunjukkan kualitas produk/jasa dan kinerja operasional perusahaan jasa secara 

langsung dan secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas ISO 9001. Penelitian 

Djatmiko (2011) menjelaskan bahwa penerapan sistem manajemen mutu ISO 

yang efektif akan meningkatkan kinerja organisasi.  

Menurut penelitian Rahadiansyah (2011) hasil pengujian statistik 

menunjukan bahwa persepsi kepala divisi atas pelaksanaan audit mutu internal 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen mutu 

ISO 9001: 2008. Hal ini sejalan dengan penelitian Hastoni (2010) pelaksanaan 

audit mutu internal berpengaruh terhadap evaluasi efektivitas penerapan sistem 

manajemen mutu ISO 9001: 2008. Pelaksanaan audit mutu internal yang 

dilaksanakan dengan baik, dijadikan sebagai media untuk proses improvement 

baik dari sistem, proses dan produk secara berkelanjutan untuk menunjang 

efektivitas sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dapat diikhtisarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

 

Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Hastoni 

(2010) 

Analisa Atas 

Pelaksanaan Audit 

Mutu Internal Untuk 

Mengevaluasi 

Efektivitas Penerapan 

Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008. 

X= Pelaksanaan 

Audit Mutu Internal 

Y= Efektivitas 

Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 

Bahwa Pelaksanaan Audit 

Mutu Internal Berpengaruh 

Terhadap Evaluasi 

Efektivitas Penerapan 

Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001 : 2008. 
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Rahadiansyah 

(2011) 

Pengaruh Persepsi 

Kepala Divisi Atas 

Pelaksanaan Audit 

Mutu Internal 

Terhadap Efektivitas 

Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 

9001:2008  

X= Pelaksanaan 

Audit Mutu Internal 

Y= Efektivitas  

Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 

Z= Persepsi Kepala 

Divisi 

Hasil Penelitian Ini 

Menunjukan Bahwa 

Persepsi Kepala Divisi 

Atas Pelaksanaan Audit 

Mutu Internal Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Efektivitas Penerapan 

Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008. 

 

Akhirunnisa 

(2012) 

Peranan Audit Internal 

Sebagai Alat Bantu 

Manajemen Dalam 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 

9001:2008. 

X= Audit Internal 

Sebagai Alat Bantu 

Manajemen 

Y= Efektivitas 

Implementasi Sistem 

Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 

Hasilnya Menunjukan 

Bahwa Audit Internal 

Berperan Dalam 

Meningkatkan 

Implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 

9001:2008. 

Antariksa 

(2014) 

Pengaruh Penerapan 

Sistem Manajemen 

Mutu ISO 

9001:2008 di 

Perguruan Tinggi 

Terhadap Kinerja 

Balanced Scorecard 

 

X= Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 

Y= Kinerja 

Balanced Scorecard 

Hasilnya Menunjukan 

Bahwa Terdapat Pengaruh 

Positif Antara penerapan 

Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 Terhadap 

Kinerja. 

Lestari 

(2014) 

Peran Audit Internal 

Dalam Meningkatkan 

Efektivitas Sistem 

Manajemen Mutu ISO 

9001 : 2008. 

X= Audit Internal 

Y= Efektivitas Sistem 

Manajemen Mutu 

ISO 9001 : 2008. 

Bahwa Audit Internal 

Berperan Membantu 

Manajemen Dalam 

Meningkatkan Penerapan 

Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001 : 2008. 

 

Salah satu tujuan audit internal adalah berusaha agar perusahaan dapat 

mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien dan efektif. Oleh karena itu, 

penulis menetapkan hipotesis penelitian berupa: 

Ha : Audit internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem 

manajemen mutu iso 9001:2008. 

http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008
http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4252/pengaruh-persepsi-kepala-divisi-atas-pelaksanaan-audit-mutu-internal-terhadap-efektivitas-penerapan-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008

