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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit 

Audit merupakan hal yang cukup penting bagi suatu perusahaan karena 

memberikan pengaruh yang besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. 

Pada awal perkembangannya audit hanya dimaksudkan untuk mencari dan 

menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian berkembang menjadi 

pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran 

penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam 

pengambilan keputusan. 

Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit semakin penting dan 

timbul kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analis keuangan, banker, 

investor, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan 

prestasi para manajer. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, timbul audit 

manajemen sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan 

tanggungjawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi 

terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 

2.1.1 Pengertian Audit 

 Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai audit. 

Salah satunya menurut Arens et al (2010:4) sebagai berikut: 

 “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 
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between the information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person.” 

 

Sedangkan pengertian audit menurut Agoes (2011:4), sebagai berikut: 

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 

telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan 

bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian audit 

adalah evaluasi bukti tentang informasi untuk melaporkan tingkat kesesuaian 

antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh 

pihak yang independen terhadap laporan yang telah disusun oleh manajemen. 

 

2.2 Audit Internal 

Audit internal merupakan suatu profesi penelitian yang sifatnya 

independen dan objektif yang berada dalam suatu organisasi untuk memeriksa 

pembukuan, keuangan, dan operasional lainnya sebagai pemeberi jasa kepada 

manajemen. Audit internal wajib memberikan laporan hasil penilaian kepada 

manajemen atau pimpinan perusahaan, berupa penyediaan informasi yang 

dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan kegiatan 

operasi perusahaan yang memberikan pendapat dan rekomendasi yang dijadikan 

dasar dalam membantu pengambilan keputusan manajemen untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Audit internal merupakan pekerjaan penilaian yang bebas (independent) 

didalam suatu organisasi untuk meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan pimpinan. Sasaran audit internal adalah guna membantu 
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semua anggota pimpinan untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi tanggung 

jawabnya, dengan menyiapkan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar 

yang tepat mengenai kegiatan-kegiatan yang diperiksa. 

 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) pengertian audit internal adalah: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal 

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif.” 

 

Menurut Sukrisno Agoes (2004:221) mengemukakan bahwa pengertian 

audit internal adalah:  

“Internal Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal 

audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah 

ditentukan ketaatan terhadap peraturan pemerintah (misalnya peraturan di 

bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, 

perindustrian, investasi, dan lain-lain), dan ketentuan-ketentuan dari ikatan 

profesi yang berlaku (standar akuntansi keuangan).” 

 

Suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk 

memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi. 

Sedangkan menurut Sawyer (2005:9) audit internal adalah: 

“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif 

yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh 

filososfi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. 

Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan 

menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan 

kontrol, dan pengelolaan organisasi.” 
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The Institute of Internal Auditor mengemukakan pengertian mengenai 

audit internal yang dikutip oleh Boynton et al (2001:980) sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operations. 

It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the risk 

management, control and governance process”. 

 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit internal  

adalah fungsi penilaian yang dilakukan oleh pihak yang independen dan objektif 

dalam perusahaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan 

pengendalian internal operasi perusahaan agar lebih efektif dan efisien. 

 

2.2.2 Tujuan Audit Internal 

 Ada beberapa tujuan audit internal yang dikemukakan oleh para ahli salah 

satunya menurut Guy et al (2003:410) tujuan audit internal adalah: 

“Tujuan audit internal meliputi juga meningkatkan pengendalian yang 

efektif pada biaya yang wajar.” 

 

Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:2) adalah sebagai 

berikut: 

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi 

agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Selain itu 

tujuan dari pemeriksaan internal mencakup pengembangan pengawasan 

yang efektif dengan biaya yang wajar.” 

 

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan audit internal adalah memberikan pelayanan kepada 

organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan yang 

diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua anggota organisasi dapat 



16 
 

 

melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara efektif, atau 

lebih jauh lagi dapat mencapai efektivitas yang maksimum. 

Di samping itu, audit internal membuat manajemen dalam mencari 

kemungkinan yang baik (best possible) dalam penggunaan sumber modal secara 

efisien dan efektif, termasuk peningkatan efektivitas pengendalian dalam batas-

batas biaya yang wajar. Semua bantuan audit internal tersebut dapat diberikan 

melalui analisis-analisis, penilaian-penilaian, saran-saran, bimbingan dan 

informasi mengenai aktivitas yang diperiksanya. 

Pihak-pihak yang diberi bantuan meliputi manajemen dari semua tingkat 

Dewan Direksi. Audit internal bertanggungjawab untuk memberikan mereka 

informasi mengenai kelayakan dan efektivitas dari pengendalian internal 

organisasi serta kualitas pelaksanaannya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian internal dan pengendalian 

operasioanal memadai atau tidak serta mengembangkan pengendalian 

yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 

2. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan 

dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk kecurangan, 

pencurian, dan penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan. 
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4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5.  Menilai suatu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan manajemen. 

6. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka efisiensi 

dan efektivitas. 

 

2.2.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2008) sebagai berikut: 

 

“(1) Pemeriksaan (audit) dan penilaian terhadap efektivitas struktur 

pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian 

intern yang efektif dengan biaya minimum. (2) Menentukan sampai 

seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. (3) 

Menentukan sampai sejauh mana kekayaan perusahaan 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. (4) 

Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

dalam perusahaan. (5) Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-

kegiatan perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:11) adalah: 

 

“Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu 

organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan 

perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen, agar 

tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif.” 

 

Dari pendapat tersebut, nampak jelas bahwa fungsi yang dilakukan oleh 

audit internal yaitu meliputi semua aktivitas-aktivitas seperti penilaian (evaluasi), 

verifikasi, dan analisa data, pengetesan terhadap ketaatan, fungsi yang bersifat 

perlindungan, program serta fungsi-fungsi yang bersifat khusus seperti 

pemeriksaan khusus dan mengadakan kontak dengan pihak luar (misalnya: BPKP 
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dan Akuntan Publik). Dengan demikian jelaslah bahwa fungsi audit internal 

sangat berkaitan dengan pengendalian internal dalam suatu perusahaan. 

Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian 

internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 

pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 

tanggung jawab yang diberikan. Terdapat ruang lingkup dalam internal audit 

seperti yang dinyatakan oleh IIA (Sawyer, 2005:23): 

“The scope of internal auditing work encompasses a systematic, disciplined 

approach to evaluating and improving teh adequacy and effectiveness of risk 

management, control and governance processes and the quality of performance in 

carrying out assigned responsibilities.” 

Ruang lingkup audit internal menurut IIA  mencakup pendekatan 

sistematis yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatan kecukupan atau 

kememadaian dan keefektifan manajemen resiko, pengendalian, pengelolaan 

organisasi serta kualitas dari kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya dalam organisasi. 

Audit internal harus mengimplementasikan hal-hal berikut: 

a. Mereviu keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan 

operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan hal tersebut. 

b. Mereviu berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur hukum, 

dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi 

serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian 

dengan hal-hal tersebut. 
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c. Mereviu berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 

d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber. 

e. Mereviu berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya 

akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan 

apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

 

2.2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Tanggung jawab audit internal dalam perusahaan haruslah ditetapkan 

dengan jelas dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang berhubungan dengan 

tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal 

itu untuk berhubungan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan 

dengan pokok masalah yang sedang direviu. Auditor internal harus bebas untuk 

meriviu dan menilai kebijakan, rencana, prosedur, dan catatan. 

Berikut ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki auditor 

internal yang dinyatakan oleh IIA (Sawyer, 2005:33) sebagai berikut: 

“Authorized acces to records, personnel and resources needed to conduct the 

audit” 

Pernyataan IIA diatas megemukakan bahwa salah satu wewenang auditor 

internal adalah memiliki akses atas catatan-catatan, personil-personil dan sumber 

daya yang dibutuhkan untuk keperluan dalam menjalankan tugas audit. 

Tanggung jawab seorang auditor internal dalam Standar Profesi Akuntan 
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Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:322) adalah: 

“Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan 

evaluasi,memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain 

kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang 

setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung 

jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang 

berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.”  

 

Berdasarkan penjelasan yang di uraikan di atas mengenai tanggung jawab 

audit internal dapat diketahui bahwa audit internal merupakan fungsi staf yang 

lepas dari fungsi keuangan. Oleh karena itu auditor internal tidak memiliki 

wewenang langsung untuk memberikan perintah kepada karyawan-karyawan 

dibidang operasi. 

 

2.2.5 Standar Profesional Audit Internal 

 Agar pelaksanaan audit internal berjalan dengan baik, maka harus ada 

suatu standar khusus yang dilengkapi dengan pedoman yang tepat dari suatu 

istilah yang digunakan untuk memenuhi standar tersebut. Standar IIA untuk 

praktik profesional audit internal dibagi menjadi lima kategori yang luas, yaitu: 

independensi audit internal, kompetensi audit internal, pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan audit internal, dan tindak lanjut audit 

internal. 

 Adapun Standar Profesional Audit Internal, meliputi: 

1. Independensi Audit Internal 

Untuk dapat melakukan pekerjaan yang efektif, diperlukan adanya suatu 

sikap mental yang independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2008) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan independensi adalah sebagai berikut: 

“Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan 

tidak memihak dalam diri akuntan didalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya.” 

Auditor internal menempatkan independensi pada tingkat yang paling 

tinggi. Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan 

yang tidak biasa dalam memberikan jasa kepada entitas. Tentu saja, karena auditor 

internal merupakan karyawan penuh dari entitas yang di audit, maka auditor 

internal tidak memiliki independensi setajam yang dimiliki auditor eksternal. 

Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas. 

a. Status Organisasi 

Status organisasi membantu auditor internal untuk mempertahankan 

Independensinya. Selain itu, status organisasi harus memberi keleluasaan 

untuk memenuhi menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan 

kepadanya. 

b. Objektivitas  

Dalam melakukan suatu audit, auditor harus memiliki sikap mental, objektif, 

dan independen. Agar auditor internal tidak mengurangi pengembangannya 

atas suatu masalah audit dibawah pertimbangan lain. 

2. Kompetensi Audit Internal  

Untuk meletakan kepercayaan terhadap hasil auditor internal, auditor 

independen berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan 
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kompetensi auditor internal biasanya mempertimbangkan informasi yang 

diperoleh dari pengalaman audit sebelumnya dengan fungsi audit internal. 

Auditor internal dapat pula menggunakan standar profesi auditing internal 

sebagai criteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi. Menurut Standar 

Profesi Audit Internal (2004:16) menyatakan sebagai berikut: 

“Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

perorangan.” 

 

Pengertian kompetensi menurut Mulyadi (2008) menyatakan bahwa: 

 

“Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa 

profesional dengan sebaik-baiknhya sesuai dengan kemampuannya, demi 

kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi 

kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan.” 

 

Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan kehati-

hatian, kompetensi dan ketentuan-ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan kemampuan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemeberi kerja memperoleh 

manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan 

praktek dan teknik yang paling mutakhir. 

3. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Pelaksanaan audit memberikan pedoman tentang struktur audit secara 

keseluruhan, yang meliputi bidang-bidang perencanaan pemeriksaan, pengujian 

dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut 

terhadap hasil pemeriksaan. 
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Adapun pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman 

(2006:18) meliputi: 

a. Perencanaan Pemeriksaan 

Setiap audit harus direncanakan terlebih dahulu oleh auditor internal. 

b. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Untuk melindungi hasil audit, auditor harus mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi, dan mendokumentasikan informasi. 

c. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 

Auditor Internal harus menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan yang 

diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. 

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal 

Kegiatan audit internal dan temuan yang diperolehnya selama pemeriksaan 

pada akhirnya akan dituangkan ke dalam suatu laporan yang dapat digunakan oleh 

manajemen untuk melakukan koreksi atas sistem yang ada di perusahaan. 

Komunikasi hasil penugasan menurut Standar Profesi Audit Internal 

(2004:24) sebagai berikut: 

“Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara 

tepat waktu. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup 

penugasaan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya. 

Komunikasi akhir hasil penugasaan, bila memungkinkan memuat opini 

keseluruhan dan kesimpulan auditor internal.” 

 

Pengertian laporan kerja pemeriksaan menurut Mulyadi (2008) adalah: 

“Alat utama yang dipakai oleh auditor independen dalam 

mengkomunikasikan hasil pekerjaanya kepada pemakai jasanya.” 
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Dari pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

laporan hasil kegiatan pemeriksaan tersebut merupakan alat pertanggung jawaban 

atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada auditor internal. 

5. Tindak Lanjut Audit Internal 

Setelah laporan hasil audit diberikan kepada auditee, proses audit belum 

benar-benar selesai. Langkah selanjutnya di proses audit adalah tindak lanjut atas 

laporan audit internal oleh manajemen. Standar Profesi Audit Internal 

(2004:42) menyatakan sebagai berikut: 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen.” 

 

Kegiatan korektif menurut Hiro Tugiman (2006) adalah: 

 

“Tindak lanjut oleh pemeriksa (audit) internal didefinisikan sebagai suatu 

proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu 

dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan pemeriksaan (audit) yang dilaporkan.” 

 

Tindak lanjut harus terus sampai perubahan yang memuaskan diperoleh. 

Auditor internal tidak mencampuri manajemen dan hanya bertugas mengawasi 

saja dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Respontif terhadap cacat yang dilaporkan 

2. Lengkap dalam mengoreksi seluruh aspek material dalam kekurangan 

3. Hasil perbaikan dampaknya berkesinambungan 

4. Memonitor untuk memastikan keefektifan dan mencegah terjadinya 

kembali permasalahan yang sama. 
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2.3 Efektivitas 

 Ada berbagai macam pengertian mengenai efektivitas yang mempunyai 

arti yang sama meski pengungkapannya berbeda. Menurut Arens et al (2010:496) 

pengertian efektivitas adalah: 

“Efektivitas merujuk kepencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu 

ke sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.” 

 

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindrajan (2005:150) 

adalah sebagai berikut: 

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

and its objective”. 

 

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2004:100) adalah: 

“Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan satu atau beberapa tujuan 

telah dicapai.” 

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

efektivitas adalah ukuran yang merujuk kepencapaian tujuan atau menunjukkan 

tujuan yang telah dicapai. 

 

2.4 Pengendalian Internal 

 Semakin luasnya raung lingkup kegiatan perusahaan, mengakibatkan 

manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya 

operasi perusahaan, sedangkan tanggung jawab yang utama untuk menjaga 

keamanan harta milik perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan 

kecurangan-kecurangan, terletak ditangan manajemen oleh karena itu pimpinan 
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perusahaan melimpahkan segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada 

bawahannya. 

Dengan adanya sebagian pelimpahan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab tersebut, pimpinan perusahaan membutuhkan suatu pengendalian yang 

dapat memberikan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, memberikan 

laporan keuangan yang dapat diandalkan, dan dapat memberikan ketaatan 

terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu pimpinan 

perusahaan perlu menetapkan suatu pengendalian intern yang memadai. 

 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Pengendalian merupakan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang 

ditetapkan untuk memberikan kepastian yang wajar bahwa tujuan entitas khusus 

akan tercapai. 

 Pengendalian internal menurut Committe of Sponsoring Organization of 

the Tradeway Commision yang kemudian dikutip oleh Arens et al (2010:295) 

adalah sebagai berikut: 

”Internal control is the broadly defined as a process, effected by and 

entity’s broad of directors, management and the other personel, designed 

to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 

in the following categories, effectiveness and effeciency of operations, 

reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and 

regulations”. 

 

Pengertian pengendalian internal menurut Wareen et al (2009:378) 

menyatakan bahwa: 

”Pengendalian internal (Internal Control) secara luas diartikan sebagai 

prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk 
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melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta 

memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

Pengertian pengendalian internal dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.2) adalah: 

“Sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen 

dan prosenel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tentang tiga golongan tujuan berikut : (1) keandalan 

pelaporan keuangan (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku (3) efektivitas dan efisiensi operasi”. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka kesimpulan dari 

pengertian pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan 

Komisaris, Manajemen dan Personalia yang dirancang untuk menyediakan 

jaminan yang layak mengenai pencapaian sasaran dalam kategori keandalan 

informasi, efektivitas dan efisiensi informasi, serta pemenuhan dengan ketentuan 

hukum dan peraturan yang biasa diterapkan.   

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

 Pengendalian internal dalam perusahaan dibuat untuk membantu agar 

organisasi lebih berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan, dan juga 

memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan. 

Tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai 

dalam mencapai tujuan. 

 Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011:319.2) tujuan 

sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

“(1) Keandalan laporan keuangan, (2) Efektivitas dan efisiensi operasi, (3) 

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 
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Tujuan pengendalian internal akan terlaksana dengan baik bila 

pengendalian internal dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur 

yang ada. Dari uraian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin 

dicapai dari pengendalian internal ini adalah untuk keandalan pelaporan laporan 

keuangan, memajukan efektivitas dan efisiensi dalam operasi dan membantu agar 

tidak ada yang menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku. 

 

2.4.3 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan, yang 

dikutip dari Mulyadi (2008:181). Oleh karena itu, pengendalian intern hanya 

memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan 

komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. 

 Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

pengendalian internal: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 
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sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur 

dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi  

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas 

dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat menghabiskan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi 

dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya 

atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan 

yang berlaku. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. 

Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya 

tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan 

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi 

biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. 
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2.4.4 Komponen Pengendalian Internal 

 Pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang saling terkait yang 

dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2011:100) sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan suatu corak suatu organisasi 

dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

internal yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 

pengendalian mencakup hal-hal berikut ini: 

a. Integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit 

d. Struktur organisasi 

e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

2. Penaksiran Risiko 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup 

peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara 

negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, 

meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi 

manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah 

karena keadaan berikut ini: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 



31 
 

 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

d. Teknologi baru 

e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

f. Restrukturisasi korporasi 

g. Operasi luar negeri 

h. Standar akuntansi baru 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membatu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas 

tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah 

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan 

diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umunya aktivitas 

pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan 

sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: 

a. Review terhadap kerja 

b. Pengolahan informasi 

c. Pengendalian fisik 

d. Pemisahan tugas 

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, 

yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang 
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dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi 

entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas bagi aset, uang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas 

informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap 

kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam 

mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang 

andal.  

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang 

peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern 

terhadap pelaporan keuangan. 

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem 

informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami: 

a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan 

keuangan. 

b. Bagaimana transaksi dimulai. 

c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam 

laporan keuangan tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. 

d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai 

sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat 

elektronik (seperti komputer dan electronic data interchange) yang 

digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses 

informasi. 
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5. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penetuan kulaitas kinerja pengendalian 

intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan 

operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. 

Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari 

keduanya. 

Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan 

pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas 

entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari 

komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customers dan komentar 

dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah 

atau bidang yang memerlukan perbaikan. 

 

2.5 Kas 

 Kas merupakan harta yang paling rawan dalam suatu perusahaan karena 

berpotensi terjadinya kecurangan, penyelewengan, selain itu juga terdapat 

kemungkinan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporannya. Oleh karena itu, 

pengelolaan kas yang baik akan dapat mencegah terjadinya dana yang 

menganggur dan sedapat mungkin dana tersebut sehingga dapat memberikan 

tambahan pendapatan bagi perusahaan. 
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2.5.1 Pengertian Kas 

 Ada berbagai macam pengertian mengenai kas yang intinya mengandung 

arti yang sama meskipun dengan pengungkapan yang berbeda. Pengertian kas 

menurut Kieso (2002:342) adalah: 

”Kas adalah aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran yang 

standar dan dasar pengukuran akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas 

umumnya diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Agar dapat dilaporkan 

sebagai kas, suatu pos harus dapat dengan segera digunakan untuk 

membayar kewajiban lancar dan harus bebas dari setiap restriksi 

kontraktual yang membatasi pemakaiannya dalam melunasi hutang. Kas 

terdiri dari uang logam, uang kertas dan dana yang tersedia pada deposito 

bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti pos wesel, cek yang 

disahkan, cek kasir, cek pribadi dan wesel bank juga dipandang sebagai 

kas.” 

 

Yang dimaksud dengan kas menurut PSAK No.2 yang disusun oleh IAI 

(2009:2.2) adalah sebagai berikut : 

"Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas 

(cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka 

pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu 

tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas adalah 

arus masuk dan arus keluar atau setara kas". 

 

Menurut Soemarso (2004:296) bahwa kas adalah: 

  

“Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang 

dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan 

kewajiban pada nilai nominalnya.” 

 

Sedangkan menurut Agoes (2011:166) pengertian kas adalah: 

 

”Kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah 

untuk diselewengkan. Selain itu banyak transaksi perusahaan yang 

menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk 

memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan 

yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian 

intern (internal control) yang baik atas kas dan setara kas.” 
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Dari beberapa pengertian kas dapat disimpulkan bahwa kas terdiri dari 

uang tunai yang ada di perusahaan, baik yang ada di dalam kas kecil maupun 

dana-dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek yang belum 

disetor ke bank serta item-item lainnya yang dapat disamakan dengan kas, artinya 

dapat digunakan sebagai alat tukar atau dapat diterima sebagai simpanan. 

Bentuk kas sangat mudah untuk disembunyikan dan mudah untuk 

dipertukarkan, sehingga jika hilang akan sulit untuk melacaknya. Karena faktor 

resiko tinggi yang melekat pada kas tersebut, sehingga dibutuhkan tindakan-

tindakan pengendalian dan pengamanan yang baik. 

 

2.5.2 Tujuan Pemeriksaan Kas dan Setara Kas 

 Menurut Agoes (2011:167) tujuan pemeriksaan kas dan setara kas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memeriksa apakah internal control yang cukup baik atas kas dan 

setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. 

2. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per 

tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan (Existence). 

3. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas 

dan setara kas. 

4. Untuk memeriksa, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta 

asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan 

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs 
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yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif 

tahun berjalan. 

5. Untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS) (Presentation dan 

Disclosure). 

 

2.5.3 Pengendalian Terhadap Penerimaan Kas 

 Untuk melindungi kas dari pencuri dan penyalahgunaan, perusahaan harus 

mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya 

perusahaan menerima kas dari dua sumber utama: (1) pelanggan yang membeli 

barang atau jasa dan (2) pelanggan yang membayar piutangnya. 

Menurut Wareen et al (2009:398) ada beberapa jenis pengendalian 

terhadap penerimaan kas, sebagai berikut: 

a. Kas yang diterima dari penjualan tunai 

Tanpa melihat sumber penerimaan kas, setiap perusahaan harus 

melindungi dan mencatat penerimaan kas dengan baik. Salah satu 

pengendalian yang paling penting untuk melindungi kas yang diterima 

dari penjualan (misalnya ditoko atau direstoran) adalah mesin kasir 

(cash register). Ketika kasir memasukkan angka penjualan, biasanya 

ada layar monitor yang menghadap ke sisi pelanggan yang akan 

menunjukkan jumlahnya. Hal ini merupakan pengendalian untuk 

memastikan kasir telah menagih jumlah yang benar pada pelanggan. 
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b. Kas yang diterima melalui cek atau giro 

Pelanggan juga dapat membayar tagihan dengan cek atau giro. 

Cek dapat diambil di bank tunai, sedangkan giro hanya dapat 

dipindahbukukan dari rekening pembayar ke rekening penerimanya. 

Kebanyakkan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan 

mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang 

disebut dengan slip pembayaran (remittance slip), bersama dengan 

lembar cek atau giro pembayaran pelanggan.  

Sebagai salah satu pengendalian, perusahaan harus meminta 

pelanggan untuk menuliskan nama perusahaan sebagai penerima uang 

yang sah dilembar cek atau giro pembayaran dari pelanggan. Ini untuk 

memastikan bahwa pencairan uang akan masuk hanya ke rekening 

bank perusahaan dan bukannya rekening bank pihak lain yang tidak 

berhak. 

c. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik kas  

Kebanyakan perusahaan mendorong transfer elektronik otomatis 

dari pelanggan untuk beberapa alasan sebagai berikut: (1) transfer 

elektronik otomatis oleh pelanggan tidak memakan biaya 

dibandingkan dengan pembayaran melalui cek atau giro karena 

karyawan yang mengelola kas dapat ditiadakan, (2) Tranfer elektronik 

memperkuat pengendalian internal terhadap kas karena kas diterima 

langsung oleh bank tanpa pengelolaan kas oleh karyawan sehingga 

kemungkinan pencurian kas dapat ditiadakan, (3) transfer elektronik 
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mengurangi jumlah pembayaran yang terlambat dan mempercepat 

proses penerimaan kas. 

 

2.5.4 Pengendalian Terhadap Pengeluaran Kas 

 Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Selain 

itu, pengendalian harus memastikan bahwa kas digunakan secara efisien. Menurut 

Warren et al (2009:400) ada beberapa jenis pengendalian terhadap pembayaran 

kas, sebagai berikut: 

a. Sistem voucher 

Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk memberi 

kuasa dan mencatat kewajiban dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu 

dokumen yang memberikan bukti pemberian kuasa untuk membayar kas 

atau melakukan transfer dana elektronik. 

b. Kas yang dibayar melalui transfer dana elektronik 

Kas juga dapat dibayar melalui sistem tranfer dana elektronik 

menggunakan jaringan komputer, bukan secara tunai. 

c. Penggunaan rekening bank 

Alasan utama perusahaan menggunakan rekening bank adalah 

untuk tujuan pengendalian. Penggunaan rekening bank dapat mengurangi 

jumlah uang tunai yang tersimpan di toko atau kantor pada satu waktu. 

 

 



39 
 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan 

memerlukan adanya suatu sistem organisasi yang melakukan pemisahan fungsi-

fungsi dalam perusahaan agar setiap kegiatan perusahaan dapat diawasi dan 

dievaluasi secara efektif dan efisien. Fungsi tersebut diantaranya yaitu 

pengendalian internal yang dapat dijadikan sebagai alat yang dapat membentuk 

pengawasan serta pemeriksaan kegiatan perusahaan melalui pelaksanaan kegiatan 

audit internal. 

 Adapun pengertian audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:11) 

pengertian audit internal adalah: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal 

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif.” 

 

 Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif dalam 

pelaksanaannya maka perlu adanya standar profesi audit internal, menurut Hiro 

Tugiman (2006:13) yaitu: 

1. Independensi 

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya dan memeriksa apa adanya. 

2. Kemampuan Profesional 

Auditor internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional. 
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3. Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan pemeriksa intern harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang 

dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang 

diberikan. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perancanaan pemeriksaan, serta 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti. 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 

Pimpinan unit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

 Peran auditor internal harus dijalankan dengan posisi yang independen dan 

kompeten agar dapat membantu organisasi menemukan kelemahan pengendalian 

internal kliennya, bertanggung jawab memeriksa dan mengevaluasi memadai atau 

tidaknya pengendalian internal dan membuat rekomendasi peningkatannya agar 

lebih efektif dan efisien. 

Pengertian pengendalian internal dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.2) adalah: 

“Sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen 

dan prosenel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tentang tiga golongan tujuan berikut : (1) keandalan 

pelaporan keuangan (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku (3) efektivitas dan efisiensi operasi”. 

 

Komponen pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) di antaranya meliputi lima komponen seperti yang dikutip 

oleh Arens et al (2008:376) yaitu : 
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1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur 

yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik 

entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti 

penting bagi entitas itu.  

2. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan 

manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang 

relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP 

(General Acceptance Accounting Principles) atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum.  

3. Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah 

termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko 

guna mencapai tujuan entitas. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah 

untuk memulai, mencatat, memroses, dan melaporkan transaksi yang 

dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. 

5. Pemantauan  

Pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal 

secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan 
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bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah 

dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. 

Salah satu aktivitas yang perlu mendapat perhatian adalah pengendalian 

terhadap kas perusahaan, karena kas merupakan asset yang sering menjadi objek 

penyalahgunaan. Pentingnya pengendalian kas yang baik dibutuhkan agar tercapai 

keseimbangan yang memadai antara jumlah kas yang dibutuhkan agar tercapai 

keseimbangan yang memadai antara jumlah kas yang dibutuhkan dengan jumlah 

kas yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan kegiatan operasi sehari-hari dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki 

perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi 

perusahaan setiap saat dibutuhkan. Karena itu kas mencakup semua alat 

pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di perusahaan maupun di 

bank dan siap digunakan. 

Dengan demikian jelas bahwa setiap organisasi dalam melaksanakan 

fungsi pemeriksaan yang memadai harus objektif dalam melaksanakan 

pemeriksaan, agar sistem pengendalian perusahaan dapat berjalan dengan 

semestinya dan tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas dapat 

digambarkan kerangka pemikiran ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 Dari gambar di atas dapat di ambil suatu kesimpulan dalam penelitian ini 

dalam bentuk paradigma penelitian yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

Yayasan LAPI ITB 

Audit  

Internal 

Pengendalian 

Internal Kas 

Standar profesional audit internal: 

1. Independensi audit internal 

2. Kompetensi audit internal 

3. Pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan 

4. Laporan hasil pemeriksaan 

audit internal 

5. Tindak lanjut audit internal 

 

Komponen pengendalian internal: 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penaksiran risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan 

Efektivitas 

pengendalian 

internal kas 

Audit 

Internal 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal Kas 
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2.6.1 Pengembangan Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran dan identifikasi masalah maka dapat 

ditarik hipotesis penelitian dibawah ini: 

Ha : Audit Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian 

Internal Kas 

 

2.6.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan Annisa Kartikasari (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Auditor Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Kas”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara auditor internal dengan 

efektivitas pengendalian internal kas cukup erat dan berpengaruh. Penelitian yang 

dilakukan oleh Novianti dan Fitriana (2011:13) menyatakan bahwa Audit 

Internal terbukti berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Kas.  

 


