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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit Internal 

Internal audit merupakan integrator dan akselerator seluruh bisnis 

perusahaan  juga agen yang paling pas untuk mewujudkan Internal Control, Risk 

Manajement dan Good Corporate Governance yang pastinya akan memberi nilai 

tambah bagi sumber daya manusia dan perusahaan (Kumaat, 2010). 

Auditor internal merupakan suatu aktivitas assurance yang objektif dan 

konsultasi yang independen, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan 

memperbaiki operasi suatu perusahaan. Aktivitas ini membantu organisasi 

mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, kontrol, dan 

tata kelola. (Sawyer, 2005) 

 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

Ilmu akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang luas yang terpecah 

menjadi berbagai klasifikasi diantaranya audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti 

luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. 

Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang 

disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari 

audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik 

yang telah disetujui dan diterima. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor
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Pada awal perkembangan, kata auditing  berasal dari bahasa latin 

"auditee" yang   berarti   mendengarkan  dimaksudkan  untuk   menentukan  

kebenaran   dari laporan  keuangan dengan  mencari  dan menemukan tindak  

kecurangan maupun kesalahan  perhitungan.  Saat   ini   pengertian    

auditing   lebih   terarah   kepada pemberian  pendapat   atas   kewajaran  

laporan   keuangan  dalam   pemeriksaan iaporan  keuangan. Menurut  Arens, 

Eider dan Beasley (2010) : 

“Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan 

kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang 

kompeten, orang independen.” 

Berdasarkan judul yang dipilih penulis akan membahas audit dibidang 

audit internal. Berikut ini penjelasan audit internal berdasarkan pemikiran para 

ahli. 

Audit Internal menurut  Tugiman (2006) : 

“Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada 

dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan” 

Institute of Internal Auditor (IIA) (2009) : 

“Audit Internal adalah suatu kegiatan assurance dan consulting yang 

independen dan objektif yang dirancang untuk menambah dan 

meningkatkan operasi suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut 

membantu organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuannya 

dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen 

risiko, pengendalian, tata kelola melalui pendekatan yang teratur dan 

sistematik” 
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Audit internal menurut Sawyers (2005) : 

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan 

operasi telah akurat dan dapat diandalkan; risiko yang dihadapi perusahaan 

telah diidentifikasi dan diminimalisir; peraturan eksternal dan kebijakan 

serta prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; kriteria yang 

memuaskan telah dipenuhi; sumber daya telah dilakukan secara efisien dan 

ekonomis; dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-temuan 

dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisais dalam menjalankan tanggung jawabnya 

secara efektif” 

Audit menurut Mulyadi (2002) : 

“Proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta 

menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan” 

 

Pernyataan di atas merupakan beberapa pendapat mengenai definisi dari 

Audit Internal, dengan begitu dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa audit internal 

merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan perekonomian dengan 

berperan sebagai suatu fungsi pengendali independen, membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya secara efektif. 

 

2.1.1.1  Sifat dan Ruang Lingkup Jasa Internal Audit 

Menurut Reading (2009) dikatakan bahwa tujuan audit internal secara 

menyeluruh berfungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka. 

Konsekuensi target dari audit internal yang perlu diperhatikan meliputi : 
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1. Efisiensi operasional dan proses bisnis. 

2. Keandalan dari sistem informasi dan kualitas dari membuat informasi 

yang dibuat oleh sistem. 

3. Menjaga aset dari risiko kehilangan, termasuk resiko yang dilakukan 

oleh manajemen dan kecurangan yang dilakukan karyawan. 

4. Kepatuhan terhadap aturan yang dibuat organisasi, kontrak, hukum dan 

regulasi. 

Menurut buku Reading (2009) juga dituliskan bahwa audit internal 

menggunakan berbagai macam prosedur untuk menguji rancangan dan efektivitas 

operasi dari tata kelola, resiko manajemen dan proses kontrol yang dilakukan 

organisasi. Prosedur tersebut meliputi : 

1. Memeriksa bagian manajemen dan karyawan 

2. Kegiatan observatif 

3. Memeriksa sumber informasi dan dokumen 

4. Memperbaharui kontrol aktivitas 

5. Membuat trend dan analisis rasio 

6. Membuat analisis data menggunakan komputer dibantu oleh teknisi 

7. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dari bagian independen 

8. Membuat tes langsung pada saat aktivitas dan transaksi 
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2.1.1.2 Fungsi Audit Internal 

Auditor internal merupakan suatu aktivitas assurance yang objektif dan 

konsultasi yang independen, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan 

memperbaiki operasi suatu perusahaan. Aktivitas ini membantu organisasi 

mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, kontrol, dan 

tata kelola. (Sawyer, 2005) 

2010.   Perencanaan 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyususn 

perencanaan yang berbasis risiko (risk based plan) untuk menetapkan 

prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi 

2020.  Komunikasi dan Persetujuan 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan 

rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan dan 

dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan. 

2030.  Pengelolaan Sumberdaya 

Penangung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa 

sumberdaya audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara 

efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui. 

2040.  Kebijakan dan Prosedur 

Penanggung jawab fungsi auidt internal harus menetapkan 

kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi 

audit internal 
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2050.  Koordinasi 

Penanggung jawab fungsi auidt internal harus berkoordinasi 

dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan 

audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah 

memadai dan meminimalkan duplikasi. 

2060.  Laporan Kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan 

laporan secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai 

perbandingan rencana dan realisasi yang mencangkup sasaran, wewenang, 

tanggung jawab dan kinerja fungsi audit internal. 

 

2.1.1.3 Jenis Audit Internal 

Ada dua jenis jasa dari Audit Internal yaitu Assurance dan Consulting 

seperti menurut Reading (2009). Berikut ini definisi dari dua tipe tersebut yang 

tercatat dalam Standar : 

1. Jasa Assurance : penelitian objektif terhadap bukti-bukti bertujuan 

untuk memberikan penilaian independen terhadap tata kelola, risiko 

manajemen dan proses pengendalian untuk organisasi. Contohnya 

meliputi keuangan, penyajian, pengadaan, sistem keamanan dan 

ketentuan dari hak suatu perjanjian. 

2. Jasa Konsultasi : jasa pelaporan dan hubungan (costumer) atas 

kegiatan, sifat dan ruang lingkup (costumer), berharap menambah nilai 

dan perbaikan untuk tata kelola organisasi, risiko manajemen dan 
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proses pengendalian dengan asumsi respon manajemen dari audit 

internal. Contohnya nasehat, pelatihan dan fasilitas. 

 

2.1.2 Profesionalisme Audit Internal 

Profesionalisme adalah suatu sikap dan perilaku seseorang dalam 

melakukan profesi tertentu. Seseorang yang profesional disamping mempunyai 

kemampuan untuk kecakapan teknis harus mempunyai kesungguhan dan 

ketelitian keja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, 

ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, 

kata dan perbuatan. (Tugiman, 2004). 

Banyaknya kasus-kasus yang melibatkan audit internal diantaranya sikap 

profesionalismenya menjadi dipertanyakan. Seperti dalam kasus hancurnya 

Perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen. Profesionalisme akan meningkat 

dengan sendirinya seiring dengan perkembangan sikap mental dan internal auditor 

itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Dengan begitu mendukung kinerja 

suatu perusahaan. Berikut ini pendapat para ahli : 

Profesionalisme menurut Ratliff (2002) : 

“Profesionalisme adalah usaha apapun berkonotasi status dan kredibilitas. 

Komunitas ekonomi telah datang untuk mengharapkan tingkat 

profesionalisme yang tinggi dari auditor internal. Harapannya muncul dari 

apa yang menjadi tradisi keunggulan dalam profesi. Banyak auditor 

internal dan manajer mereka telah melakukan upaya yang signifikan untuk 

menetapkan dan mempertahankan standar yang tinggi untuk profesi dan 

membangun internal audit sebagai fungsi manajemen kunci keberhasilan 

operasi dari organisasi mereka.” 

 

 

http://uwiiii.wordpress.com/2009/11/14/kasus-enron-dan-kap-arthur-andersen/
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Pofesionalisme menurut Sawyer (2006) : 

“Profesionalime audit internal hendaknya memiliki kecakapan dalam 

melaksanakan setiap penugasan audit, atau paling tidak memiliki akses 

atas kecakapan, memiliki kecakapan dalam keahlian utama yang 

diperlukan dalam melakukan audit internal yang mendalam, mampu 

memahami orang lain dan memiliki apresiasi” 

 

 

Menurut Ratliff (2002), terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi auditor 

internal agar dapat disebut profesional. Kelima kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Compliance with standard of conduct (kesesuaian sikap dengan 

standar profesi); hal ini menunjukkan loyalitas, sikap objektif, 

kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap auditor internal. 

2. Knowledge, skills, and disciplines : pengetahuan, kecakapan, dan 

disiplin ilmu yang sesuai merupakan dasar yang harus dimiliki oleh 

auditor internal dalam pelaksanaan audit internal. 

3. Human relation and communication, kemampuan untuk menghadapi 

orang lain atau berkomunikasi secara efektif. Hal ini diperlukan untuk 

menghindari missinterprestasi dalam pelaporan hasil audit dan 

menghindari konflik dengan manajemen. Pelaporan hasil audit oleh 

auditor internal dengan temuan-temuannya harus disampaikan kepada 

atasan mereka beserta rekomendasi untuk perbaikan. 

4. Continuous education (pendidikan berkelanjutan); auditor internal 

berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan 

meningkatkan keahliannya. Mereka juga harus berusaha memperoleh 
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informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, 

prosedur, dan teknik-teknik audit. 

5. Due professional care (ketelitian dalam melaksanakan tugas 

profesional); auditor internal sudah seharusnya melaksanakan tugas 

secar profesional dalam menjalankan fungsi audit internal. Auditor 

internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya 

pelanggaran atau pun kecurangan yang dilakukan dengan sengaja, 

kesalahan, ketidakefisienan dan konflik kepentingan. 

Berdasarkan Standar Profesi Audit Internal 1220.1 (IAI) dalam 

menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan : 

a. Ruang lingkup 

b. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan 

c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan 

proses tata kelola 

d. Biaya dan manfaat penugasan sumber daya dalam penugasan 

e. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-

teknik analisis lainnya 

 

2.1.3 Temuan Audit 

Menurut Tugiman (2006) temuan pemeriksaan adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Temuan pemeriksaan dihasilkan dari 

proses perbandingan antara “apa yang seharusnya terdapat” dan “apa yang 

ternyata terdapat”. 
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Menurut ISO 9000 temuan audit adalah hasil evaluasi ddan bukti audit 

yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, 

baik kesesuaian ataupun ketidak sesuaian dengan kriteria audit atau peluang 

perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti 

objektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk 

menentukan secara tetap kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan 

rekomendasi tindakan perbaikan. 

Temuan pemeriksaan sebelum dimasukan kedalam laporan hasil 

pemeriksaan harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak manajemen. 

Komunikasi atas temuan hasil pemeriksaan dapat dilakukan pada saat 

pemeriksaan berlangsung serta dapat dilakukan pada akhir periode pemeriksaan 

sebagai konfirmasi sebelum dicantumkan dalam pelaporan hasil audit. (Akmal, 

2006). 

2.1.3.1 Standar Temuan Audit 

SPPIA (Stamdard for the Professional Practice of Internal Auditing) 

dalam standar 2310 menyatakan : 

1. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang cukup 

(sufficient), andal (reliable), relevan (relevance) dan berguna 

(usefulness) untuk mencapai tujuan penugasan. 

2. Practice advistory 2410 – 1 dari standar kriteria komunikasi 

menjelaskan : 

a. Komunikasi penugasan bisa mencangkup informasi latar 

belakang dan ringkasan. Informasi latar belakang: identifikasi 
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unit-unit organisasional, menelaah aktivitas-aktivitas, 

memberikan informasi yang relevan seperti pengamatan, 

kesimpulan dan rekomendasi dari laporan-laporan sebelumnya. 

b. Ringkasan mencangkup representasi penyeimbang dari isi 

komunikasi penugasan. 

3. Hasil harus mencangkup observasi, kesimpulan (opini), rekomendasi 

dan rencana-rencana tindakan. 

4. Observasi harus menyatakan fakta yang berkaitan. 

5. Observasi dan rekomendasi harus didasarkan pada : 

a. Kriteria : standar, ukuran atau ekspektasi yang dipakai untuk 

evaluasi atau verifikasi. 

b. Kondisi : bukti faktual yang ditemukan saat pengujian. 

c. Penyebab : alasan perbedaan antara harapan dengan kondisi 

aktual. 

d. Dampak : risiko yang dihadapi organisasi karena kondisi tidak 

sama dengan kriteria. 

6. Observasi dan rekomendasi mencangkup penyelesaian penugasan 

klien, hal-hal terkait dan informasi pendukung jika tidak terkandung 

dilaporan manapun. 

7. Practice advisory 2420 – 1 dari Standar Kualitas Kriteria 

Komunikasi: objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu. 
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2.1.3.2   Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Intern  

Proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga merupakan 

elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut hasil temuan 

pemeriksaan (follow up).  

Tugiman (2006) 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.” 

 

Standar 2500 A.1 : 

Kepala bagian audit harus menetapkan proses tindak lanjut untuk 

memonitor dan memastikan bahwa tindakan manajemen telah 

diimplementasikan secara efektif atau bahwa manajemen senior telah 

menerima risiko untuk tidak mengambil keputusan. 

 

Practice Advistory 2500-A.1.1 : 

Proses tindak lanjut : Tanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut 

harus didefinisikan dalam piagam tertulis aktivitas audit internal. 

 Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa audit intern harus terus-

menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa 

terhadap temuan-temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yaang 

tepat dan tidak berulang untuk hal yang sama. audit intern harus memastikan 

apakah suatu tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. 

 

2.1.4 Kelangsungan Hidup Perusahaan (Going Concern) 

Di era globalisasi ini kehidupan perusahaan (going concern) dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor, baik dari segi internal ataupun externalnya. Terdapat 
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banyak faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan auditor dalam mengambil 

opini audit Going-Concern, diantaranya adalah faktor – faktor yang terdapat 

dalam struktur Corporate Governance dan faktor – faktor yang terdapat dalam 

Kelangsungan Hidup Perusahaan, dimana didalamnya terdapat tren negatif, 

masalah internal, masalah eksternal, serta ,masalah keuangan lain, dimana dapat 

menjadi bahan pertimbangan auditor dalam memberikan suatu opini audit Going-

Concern (Parker, 2002 dan Nogler, 1995). 

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai mekanisme dimana 

perusahaan dijalankan. Menurut Samanta (Mada, 2013) dikatakan bahwa pada 

tingkat yang paling dasar, corporate governance digambarkan sebagai suatu 

proses dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir biaya transaksi dan 

biaya keagenan terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan. Corporate 

governance diharapkan dapat dorongan manajer untuk tidak melakukan tindakan 

manipulasi data keuangan, sehingga kinerja yang dilaporkan dapat merefleksikan 

keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan (Mada dan Laksito, 2013). 

Menurut Harahap (2004) : 

“Going concern adalah bahwa dalam penyusunan laporan keuangan harus 

dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan beroperasi dimasa yang akan 

datang. Jika perusahaan dianggap tidak mampu melanjutkan harus 

diungkapkan oleh akuntan” 

Menurut SPAP 11 going concern adalah salah satu konsep yang mendasari 

pelaporan keuangan. Pihak manajemen bertanggung jawab untuk menentukan 
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kelayakan dari persiapan pelaporan keuangan menggunakan dasar going concern 

dan auditor bertanggung jawab untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan 

dasar going concern oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara 

memadai dalam laporan keuangan. Serta pertimbaangan apakah ada kesangsian 

terhadap perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Rahayu (2007) menyatakan bahwa istilah going concern dapat 

diinterpretasikan dalam dua hal, yang pertama adalah going concern sebagai 

konsep dan yang kedua adalah going concern sebagai opini audit. Sebagai konsep, 

istilah going concern dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan 

mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Sebagai opini 

audit, istilah opini going concern menunjukkan auditor memiliki kesangsian 

mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa 

mendatang. 

Kasus seperti Worldcom, Xerox, Enron yaitu berkaitan dengan manipulasi 

data keuangan, menyebabkan banyak kritikan bagi profesi akuntan sehingga 

berdampak terhadap keyakinan terhadap kualitas auditor. Oleh karena itu, 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mensyaratkan bahwa 

auditor harus mengungkapkan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah 

pelaporan. Meskipun auditor tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan 

hidup sebuah perusahaan tetapi dalam melakukan audit kelangsungan hidup perlu 

menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini (Januarti, 2009). Jika 
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perusahaan meragukan keberlangsungan usaha suatu entitas maka auditor dapat 

memberikan opini going concern (Mada dan Laksito, 2013). 

 Ketika mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah 

informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa 

ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi (Arens, Elder, dan Beasley, 

2008:7). Hasil akhir dari proses audit tersebut adalah laporan audit. Laporan ini 

merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan assurance. 

Laporan audit berisi opini auditor dan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan 

temuan-temuan auditor (Kristiana, 2012) 

Santosa dan Wedari (2007) menyatakan beberapa faktor yang 

menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan adalah:  

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal 

kerja.  

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada 

saat jatuh tempo dalam jangka pendek.  

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau permasalahan 

perburuhan yang tidak biasa.  

4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah 

terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi.  
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2.1.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Januarty (2009) kemampuan perussahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal 

adalah sejumlah variabel yag mempengaruhi kemampuan hidupnya yang berasal 

dari luar perusahaan. 

 

2.1.4.1.1 Faktor Internal 

Menurut Ross (2005) faktor perusahaan merupakan sejumlah variabel 

yang terdapat didalam perusahaan. Secara umum faktor perusahaan yang dimiliki 

perusahaan terdapat didalam laporan keuangan. Faktor perusahaan sangat 

menentukan keberhasilan sebuah perusahaan untuk menjaga eksistensinya. 

Pengelolaan yang baik terhadap faktor perusahaan tentu akan mendorong 

meningkatnya kemampuan peruahaan untuk bertahan hidup. Secara umum faktor 

perusahaan yang digunakan adalah : 

1. Likuiditas : Menurut Ross (2005) rasio likuiditas menunjukan kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban 

keuangan pada saat ditagih. 

2. Profitabilitas : Menurut Ross (2005) profitabilitas merupakan ukuran 

kinerja atau nilai yang memperlihatkan keberhasilan perusahaan dalam 
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mengelola seluruh sumber daya keuangan yang dilibatkan dalam aktifitas 

operasional untuk menghasilkan laba. 

3. Ukuran Perusahaan : Menurut Ross (2005) ukuran perusahaan 

menunjukan ukuran besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Untuk 

menentukan ukuran perusahaan dapat dilihat dari volume produksi atau 

skala produksi. Ukuran perusahaan juga dapat diamati dengan melihat 

perkembangkan penjualan, besarnya nilai total assets atau pun ukuran 

kapitalisasi pasar yang dapat dinilai dari skala produksi atau kapasitas 

produksi yang mereka miliki. 

 

2.1.4.1.2 Faktor Eksternal 

Menurut Arens (2008) kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup 

juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar perusahaan. Pergerakan dan 

perubahan faktor eksternal tentu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

bertahan hidup. Secara umum faktor eksternal yang mempengaruhi tersebut 

adalah : 

1. Kualitas Auditor : Menurut Arens (2008) kualitas auditor adalah 

kemampuan auditor yang diberikan tanggung jawab untuk 

melaksanakan tanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan, 

hasil dari pemeriksaan laporan keuangan harus memiliki nilai validity 

dan reliability. Kualitas seorang auditor tentu dapat dilihat dari opini 

audit yang diberikan, serta dari kesesuaian opini dengan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya. 
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2. Kepemilikan Manajerial : Menurut Widyastuti (2009) kepemilikan 

manajerial menunjukkan kepemilikan manajer atas saham di dalam 

sebuah perusahaan.Ini berarti seorang manajer akan berkedudukan 

ganda, tidak hanya sebagai seorang manajer saja tetapi juga merupakan 

pemegang saham. Diharapkan dengan posisinya ini, manajer bisa 

mengambil keputusan yang tepat bagi pihak manajemen dan pemegang 

saham karena tentu saja ia tidak menginginkan keputusan yang akan 

diambilnya tersebut merugikan posisinya, baik sebagai manajer maupun 

sebagai pemegang saham. Dengan demikian, konflik kepentingan antar 

pemilik dapat terjadi. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tema audit internal mempunyai banyak bidang untuk di diskusikan baik 

tentang profesionalisme seorang audit, temuan audit maupun pengaruhnya 

terhadap perusahaan itu sendiri. Dari bahasan yang telah di jelaskan oleh para 

peneliti sebelumnya maka penulis tertarik akan mengambil bahasan tentang 

materi tersebut. Berikut ini bentuk jurnal dari peneliti sebelumnya yang memiliki 

bahasan variabel yang sama yang akan penulis bahas : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO TAHUN PENELITI JUDUL KESAMAAN KESIMPULAN 

1 2012 Yeni 

Siswati 

Profesionalisme 

auditor internal 

dan perannya 

dalam 

Pengungkapan 

temuan audit 

Variable 

profesionalism 

audit dan 

temuan audit 

Auditor internal yang 

profesional harus 

memiliki integritas, 

objektivitas 

profesional pada 

tingkat yang tertinggi 

ketika 

mengumpulkan, 

mengevaluasi, dan 

melaporkan informasi 

kegiatan atau proses 

yang sedang diuji, 

sehingga dalam 

melakukan audit 

perusahaan selalu 

memberikan laporan 

hasil audit secara 

benar dan tidak 

memihak kepada 

kepentingan tertentu. 

2 2010 Muhammad 

Alvin 

Prayandha 

Pengaruh 

Penerapan Kode 

Etik Terhadap 

Profesionalisme 

Auditor Internal 

Variable 

profesionalism

e auditor 

internal 

Untuk meningkatkan 

pengetahuan dan 

profesionalisme 

auditor dalam 

menjalankan tugas 

maka pimpinan perlu 

mensyaratkan dan 

memberikan 

kesempatan yang 

sama kepada 

auditornya untuk 

mengikuti pendidikan 

berkelanjutan. 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

3 2008 Ecep 

Edison 

Temuan audit 

dalam 

mendukung 

audit opinion 

Variable 

temuan audit 

Pendapat yang 

diterapkan oleh 

auditor sangat 

tergantung pada bukti-

bukti yang cukup 

selama pelaksanaan 

pemeriksaan dan 

keputusan untuk 

menetapkan pendapat 

didasarkan pada 

tingkat kepercayaan 

yang akan diberikan 

oleh auditor kepada 

pemakai laporan 

keuangan. 

4 2013 Brilina 

Elita Mada, 

Herry 

Laksito 

Pengaruh 

mekanisme 

corporate 

governance, 

reputasi 

Kap, debt 

default dan 

financial 

distress 

terhadap 

Penerimaan 

opini audit 

going concern 

Going concern 

opinion, 

corporate 

governance 

mechanism, 

KAP 

reputation, 

debt default, 

financial 

distress 

Hasil dari penelitian 

ini membuktikan 

bahwa variabel 

kepemilikan terpusat, 

debt default dan 

financial distress 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan opini 

audit going concern, 

sedangkan variabel 

kepemilikan terpusat, 

kepemilikan 

manajerial, komisaris 

independen dan 

reputasi KAP tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan opini 

audit going concern 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan yang baik pasti akan memiliki pengendalian internal yang baik 

dan hubungan dengan manajemen yang baik pula. Pengendalian yang baik diawali 
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Masalah yang akan dibahas : 

Auditor internal yang dihadapi dengan berbagai kasus yang menguji sifat 

profesionalismenya sebagai auditor internal. Dimulai dengan menganalisis temuan-

temuan yang dihadapi sampai dengan menindak lanjut temuan-temuan tersebut dengan 

membuat rekomendasi yang nantinya akan diberikan kepada pihak manajemen. Disisi 

lain dengan menilai sikap profesionalisme auditor internal yang mampu memberikan 

rekomendasi diantara temuan-temuan yang dianalisisnya, sehingga perusahaan terbebas 

dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Maka 

sejauh mana sikap profesionalisme auditor internal dan tindak lanjut temuan-temuan 

mampu mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 

Profesionalisme Auditor internal : 

1. Taat pada kode etik 

2. Tanggung jawab 

3. Integritas 

4. Independensi 

5. Objektivitas 

6. Memiliki skill 

Temuan Audit : 

1. Positif 

Menunjukan fakta baik 

2. Negatif 

Menunjukan risiko yang 

mempengaruhi going concern 

perusahaan 

Hipotesis 

dengan gesitnya seorang manajemen menghadapi temuan yang ditemukan oleh 

audit internal dalam suatu perusahaan. seorang audit internal pada dasarnya adalah 

seorang yang independen dan kompeten. 

Peran internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang 

ada dalam suatu organisasi dengan tujuan memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Sawyer 2005). 

 

Gambar 2.1 Hipotesis 
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Berdasarkan masalah yang telah disebutkan bahwa sejauh mana sikap 

profesionalisme dan temuan-temuan yang dianalisis oleh auditor internal mampu 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, dengan berdasarkan indikator-

indikator yang telah disebutkan dalam Gambar 2.1 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kelangsungan 

Hidup Perusahaan 

Sifat profesionalisme auditor internal merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban yang di lakukan oleh auditor internal terhadap perusahaan 

dalam membantu mencapai tujuan yang telah dirancang perusahaan. Dengan 

begitu dirasa penting sifat prfesionalisme tersebut dimiliki oleh seorang auditor 

internal. Profesionalisme akan semakin meningkat sifatnya apabila seorang 

auditor telah memiliki banyak pengalaman bekerja. Menurut Ratliff (2002) hal-hal 

berikut ini merupakan krteria yang harus dimiliki auditor internal yang 

profesional: 

1. Compliance with standard of conduct (kesesuaian sikap dengan 

standar profesi);  

2. Knowledge, skills, and disciplines : pengetahuan, kecakapan, dan 

disiplin ilmu yang sesuai merupakan dasar yang harus dimiliki oleh 

auditor internal dalam pelaksanaan audit internal. 

3. Human relation and communication, kemampuan untuk menghadapi 

orang lain atau berkomunikasi secara efektif.  
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4. Continuous education (pendidikan berkelanjutan); 

5. Due professional care (ketelitian dalam melaksanakan tugas 

profesional); 

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diketahui bahwa sifat 

profesionalisme itu penting adanya dalam membangun sistem pengendalian 

internal yang dilakukan oleh auditor internal dalam melakukan tugasnya yaitu 

membantu perusahaan mencapai tujuannya yaiu  dapat melaksanakan kegiatan 

operasional perusahaan di tahun yang akan datang. 

 

2.4.2 Pengaruh Temuan Auditor Internal Terhadap Kelangsungan Hidup 

Perusahaan 

Data dalam laporan ataupun data yang ada di lapangan seringkali 

terdapat perbedaan sehingga memunculkan suatu sikap kecurigaan pada seorang 

auditor internal. Sikap kecurigaan ini sangat diperlukan dalam mendeteksi adanya 

kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan 

secara ilegal. 

Perbedaan ini disebut dengan temuan. Sifat dari temuan dapat berupa 

temuan positif yang menguntungkan maupun temuan negatif yang sifatnya 

mengancam perusahaan. Auditor internal hendaknya melakukan pemeriksaan 

terlebih dahulu mengapa temuan terjadi. Setelah mendapatkan alasan tentang 

temuan seorang auditor internal hendaknya membuat rekomendasi yang 

diserahkan kepada pihak manajemen, diharapkan tidak akan terulang lagi. Adapun 

unsur temuan adalah sebagai berikut: 
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1. Kondisi (kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya terjadi). 

2. Kriteria (apa yang seharusnya terjadi). 

3. Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan kriteria). 

4. Akibat dan dampak (apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari 

adanya perbedaan antara kondisi dan kriteria). 

5. Rekomendasi (apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya). 

 

2.4.3 Pengaruh Profesionalisme Dan Temuan Auditor Internal Terhadap 

Kelangsungan Hidup Perusahaan 

Perusahaan yang baik pasti akan memiliki pengendalian internal yang 

baik dan hubungan dengan manajemen yang baik pula. Pengendalian yang baik 

diawali dengan gesitnya seorang manajemen menghadapi temuan yang ditemukan 

oleh audit internal dalam suatu perusahaan. Seorang audit internal pada dasarnya 

adalah seorang yang independen dan kompeten. 

Menurut Sawyer peran internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang 

independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan memeriksa dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. 

Profesionalisme yang berpengaruh terhadap kualitas audit menunjukkan 

suatu fenomena bahwa suatu sikap auditor yang profesional dalam melaksanakan 

tugasnya akan mampu memberikan nilai tambah untuk dapat meningkatkan 

kualitas audit. 

Dilihat dari sudut pandang kelangsungan hidup perusahaan, 

profesionalisme auditor internal merupakan salah satu faktor penunjang. Dimana 
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semakin profesional suatu auditor internal semakin tepat rekomendasi yang 

diberikan terhadap temuan-temuan yang terjadi. Dengan begitu diharapkan dapat 

mengurangi masalah yang akan menghambat kelangsungan hidup perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

 

2.5 Hipotesis 

Berikut ini merupakan bagan yang menjelaskan alur masalah yang akan 

dibahas. 

Gambar 2.2 Analisis Parsial 

 

Gambar 2.3 Analisis Simultan 

Berdasarkan Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 disana dijelaskan alur masalah 

yang akan dibahas. Dijelaskan bahwa profesionalisme dan temuan auditor internal 

berperan sebagai variabel independent atau variabel bebas dengan dilambangkan 

X1 dan X2 yang nantinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan 

 
Profesionalisme Auditor Internal 

(X1) 

Temuan Auditor Internal 

(X2) 

Kelangsungan Hidup Perusahaan 

(Going Concern) 

(Y) 
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(going concern) yaitu sebagai variabel dependent atau variabel terikat dengan 

dilambangkan Y. Maka didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Penerapan profesionalisme auditor internal tidak berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. 

H1 : Penerapan profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. 

H0 : Penerapan temuan auditor internal tidak berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan 

H2 : Penerapan temuan auditor internal berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan 


