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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Menurut Badudu dan Zain (1994:1031) menyatakan: 

�Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi: (2) sesuatu 
yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan (3) tunduk 
atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain�. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001-849): 

�pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk waktu, atau perbuatan seseorang�. 

Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh 

merupakan suatu kekuatan dapat membentuk, mengubah atau menyebabkan 

sesuatu berubah. 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian 

dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk membantu 

semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara 

efektif. 

Lawrance B. Sawyer mengutip pernyataan The Institute of Internal 

Auditors mengenai pengertian audit internal yakni: 
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�Internal Auditing is an independent appraisals function established 
within an organization to examine and evaluate its activitie as a service to 
the organization�.
(Sawyer,2005:9) 

Dari  pengertian di atas menurut IIA, Audit internal adalah suatu aktivitas 

assurance yang objektif dan konsultasi yang independen, yang dirancang unuk 

memberi nilai tambah dan memperbaiki operasi suatu perusahaan. Aktivitas ini 

membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses 

manajemen resiko, kontrol, dan tata kelola. 

Competency Framework for internal auditors (CFIA) (1999),pengertian 

Audit Internal adalah sebagai berikut: 

�Internal auditing is on objective assurance and consulting activity that is 
independently managed within an organizing and guided by a philosophy 
aof adding value to improve the operation of the organizations. It assits an 
organizations in accomplishing its objective by bringing a systematic and 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the 
organization�s risk management, control, and governance processes�. 

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan diatas menurut 

CFIA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal 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 

pemerintahdan ketentuan-ketentuandari profesi yang berlaku. 
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2.2.2 Tujuan Audit Internal 

Tujuan audit internal menurut The Chief of Internal Auditors (Sawyer, 

2005:28) yaitu: 

�The objective of internal audit to provide guidance and related matters to 
the organization so as to assist management in the dischange of its 
responsibilities for installing and maintaining controls that to ensure 
organizatiomal objective are achieved. To this end it furnishes them with 
analysis, appraisals, recommendation and information concerning the 
activities reviewed�. 

Menurut pernyataan CIA, tujuan audit internal adalah untuk menyediakan 

suatu pedoman bagi organisasi yang dapat membantu manajemen dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya untuk membentuk dan memelihara 

pengendalian yang dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat 

tercapai. Untuk itu fungsi audit internal akan memberikan analisis, penilaian, 

rekomendasi, konsultasi, dan membentuk informasi mengenai aktivasi yang 

diperiksa. 

Menurut The Institute of Internal Auditors (1995:29) tujuan audit internal 

adalah sebagai berikut: 

�The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and  effectiviness of the organization�s system 
of internal control and the quality of perfomance in carrying out assigned 
responsibilities.� 

 Menurut IIA, ruang lingkup audit internal harus mencakup pemeriksaan 

dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan 

kualita kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. 
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2.2.3 Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanaaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan6 penting 

yang dilakukan oleh auditor internal dalam menjalankan proses audit untuk 

menentukan arah, tujuan, dan pendekatan dalam proses audit internal. 

Menurut Hiro Tugiman (1997:53) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pemeriksaan 

Perencanaan pemeriksaan internal, harus didokumentasi dan meliputi: 

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diperiksa. 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai usulan dan sasaran dari pihak yang akan diperksa. 

f. Penulisan program pemeriksaan  

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemerikaan 

akan disampaikan. 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 
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Pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasikan, 

dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut: 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan 

pemeriksaan dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

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

membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan 

diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 

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

informasi haruslah diawasi untuk meberikan kepastian bahwa sikap objektif 

pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai. 

e. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit 

internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang 

diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan. 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 

Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. 
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Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan 

secara formal atau informal. 

b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, 

sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

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

waktu. 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksaan. 

e. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 

berbagai perkembangan yang mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi, dapat pula dicantumkan dalam laporan tersebut dikeluarkan, 

dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 

4. Tindak Lanjut Hasil Audit 

Pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan korektif yang diusulkan telah dilakukan 

dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior 

atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif 

atas temuan yang dilaporkan . 
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Prosedur pemantauan hasil audit menurut Tampubolon (2005:153) dari: 

1. Evaluasi terhadap anggapan yang diberikan oleh manajemen. 

2. Evaluasi terhadap jangka waktu yang dibutuhkan oleh manejemen untuk 

menanggapi hasil observasi dan rekomendasi yang termuat dalam laporan 

hasil audit, dengan pertimbangan bahwa semakin segera sebuah isu 

diselesaikan akan semakin baik 

3. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut 

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat: 

a. Diketahui perkembangannya. 

b. Diingatkan apabila belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan 

menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. 

4. Analisis dan verikasi kecukupan tindak lanjut 

Dari hasil pemantauan tindaklanjut, dilaksankan analisis dan verifikasi 

kecukupan atas realisasi perbaikan. Apabila terdapat kesulitan atau 

hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan 

sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap hal 

tersebut. 

5. Adanya sebuah prosedur komunkiasi yang memungkinakan SKAI 

mendorong manajemen untuk meningkatkan tanggapannya yang dinilai 

kurang memuaskan atau tidak sesuai yang diharapkan dan disepakati 

sebelumnya. 

6. Pelaporan tindak lanjut. 
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SKAI memberikan laporan tertulis kepada direktur utama dan dewan 

komisaris/komite audit untuk tindakan administratif lebih lanjut. 

2.2.4 Ruang Lingkup Audit Internal 

Menurut Arens (2008) Audit internal meliputi lima kategori atau 

komponen pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh 

manajemenuntuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian 

manajemen akan terpenuhi, yakni: 

1. Lingkungan kendali, 

2. Penilaian risiko, 

3. Aktivitas pengendalian, 

4. Informasi dan komunikasi, dan 

5. Pengawasan 

Ruang lingkup audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of 

Characted Accountants In Australia (ICCA, 2002:10) adalah sebagai berikut: 

�The scope and objective of internal are very widely and dependent upon 
the size and structure of the entity and the requirements of its 
management. Normally however internal audite operate in one or more of 
the following areas: (a) Review of accounting system and related internal 
controls: (b) Examination of financial and operating information: (c) 
Examination of the economy, efficiency and effectiveness of operations 
including non-financial controls of an organization.� 

Menurut ICCA Ruang lingkup internal sangat luas tergantung pada ukuran 

dan struktur badan dan ketentuan dari manajemen. Namun biasanya internal audit 

beroperasi pada satu bidang atau lebih, yaitu: (a) review sistem akuntansi dan 

hubungan pengendalian internal (b) pemeriksaan keuangan dan informasi (c) 
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pemeriksaan ekonomi, efektifitas dan efisiensi operasi termasuk pengendalian 

non-keuangan perusahaan. 

2.2.5 Kode etik profesi Audit Internal 

Dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang disusun oleh Yayasan 

Pendidikan Audit Internal (2004), seorang auditor internal harus memiliki 

perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku Auditor Internal yang tertara dalam 

Kode Etik Auditor Internal sebagai berikut: 

1. Jujur, objektif, dan sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab 

profesi. 

2. Loyal terhadap organisasi. 

3. Tidak boleh secara sadar mendeskriditkan profesi atau organisasinya. 

4. Menahan diri dari kegiatan yang menimbulkan konflikasi. 

5. Tidak menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesi. 

6. Hanya melakukan jasa sesuai kompetensi profesionalnya. 

7. Berusaha senantiasa menggunakan informasi yang diperoleh. 

8. Hati-hati dan bijaksana menggunakan informasi yang diperoleh. 

9. Mengungkapkan semua fakta untuk menghindari distorsi laporan atau praktek 

melanggar hukum. 

10. Selalu meningkatkan kompetensi dan wajib mengikuti pelatihan. 
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2.3 Auditor Internal 

2.3.1 Pengertian Auditor Internal 

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu 

perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. 

MenurutMulyadi (2002:29)pengertian Auditor internal adalah sebagai 

berikut: 

�Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang 
tugas pokoknya adalah menetukan apakah kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau 
tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi 
dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menetukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.� 

Piinckert and spencer (2004:4) menyatakan internal auditor adalah: 

�Independent appraisal function established within an organizations a 
service to the organization. The objective of internal auditing is to assets 
members of organization and on the board, in the effective discharge of 
their responsibilities. To this end it furnishes them with analysis, 
appraisals, recommendations, counsel, and information concerning the 
activate reviewed�. 

Menurut Piinckert dan spencer auditor internal adalah sebuah fungsi 

penilaian yang independen dalam sebuah perusahaan. Internal audit memberikan 

layanan pada perusahaan secara objektif dan efektif dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya. Dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat 

dan informasi mengenai peninjauan ulang. 

2.3.2 Wewenang dan Tanggungjawab Auditor Internal 

Wewenang dan tanggungjawab auditor internal harus dinyatakan secara 

tegas dalam dokumen tertulis formal. Wewenang dan tanggungjawab dari fungsi 
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audit internal ini dimuat dalam suatu Internal Audit Charter. Charter tersebut 

harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan komisaris. 

Berikut ini merupakan salah satu kewenangan yang dimilikiauditor 

internal yang dinyatakan oleh IIA (Sawyer, 2005;330): 

�Authorize access to records, personnel and resources needed to conduct 

the audit�. 

Menurut IIA, salah satu wewenang auditor internal adalah memiliki akses 

atas catatan-catatan, personil-personil dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

keperluan audit. 

Adapun tanggungjawab dari auditor internal yang dikemukakan oleh IAI 

(Ikatan Akuntan Indonesia) adalah sebagai berikut: 

�Tanggungjawab fungsi audit intern adalah memantau kinerja 
pengendalian entitas pada waktu auditor berusaha memahami 
pengendalian intern, ia juga harus berusaha memahami fungsi audit intern 
yang cukup banyak untuk mengindentifikasi aktivitas audit intern yang 
relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan 
untuk memahaminya bervariasi tergantung sifat aktivitas audit intern 
tersebut�.  

2.4 Profesionalisme 

2.4.1 Pengertian Profesionalisme 

Menurut pengertian umum, seseorang dikatan profesional jika memenuhi 

tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar 

baku dibidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya 

dengan mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme 

dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjan yang 
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memenuhi kriteria, sedangkan profesionalisme adalah suatu atribut individual 

yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak 

(Lekatompessy, 2003 dalam Herawati dan Susanto, 2009:3). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: 

�Profesi adalah pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut diperoleh nafkah 
untuk hidup, sedangkan profesionalisme dapat diartikan bersifat profesi 
atau memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan�. 
(Badudu dan Sutan, 2002:848) 

Secara sederhana, profsionalisme berarti bahwa auditor wajib 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai 

seorang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. 

Arens et al. (2003) dalam Noveria (2006:3) mendefinisikan profesionalisme 

sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar 

mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. Profesionalisme 

juga merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan pada 

seseorang agar mempunyai kriteria tugas yang tinggi (Guntur dkk, 2002 dalam 

Ifada da M. Ja�far 2005:3). 

Sebagai professional, auditor mengakui tanggungjawabnya terhadap 

masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk 

berprilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Seorang 

auditor dapat dikatakan profesional apabila telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia), antara lain (Wahyudi dan Aida, 2006:28). 

Hall (1968), Kalbers dan Forgarty (1995) mengemukakan bahwa 

profesionalisme berkaitan dengan dua aspek: a) aspek structural. Aspek ini 

dibentuk melalui pendidikan formal/pelatihan, pembentukan asosiasi professional, 
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dan pembentukan kode etik, b) aspek sikap atau perilaku.Aspek ini berkaitan 

dengan pembentukan jiwa profesionalisme. 

Peran profesi internal auditor adalah sebagai berikut: 

1. Independensi 

Independen menurut The Institute of Internal Auditors adalah: 

�independence, Internal Auditors should be independent of the activities the 
audit. 
1) Organizational status 

The organizational status of internal auditing departement should be 
sufficient to permit the accomplishment  of its audit responsibilities. 

2) Objectily 
Internal  Auditors should be objective to performing audits.� 

Independen memungkinkan audit internal untuk melakukan pekejaan audit 

secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat 

pertimbangan penting secara netral dan tidak menyipang. Independen dapat 

dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Independen menyangkut dua 

aspek: 

1. Status organisasi, haruslah berperan sehingga memungkinkan untuk 

melakukan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan 

tingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian auditor internal 

harus bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang 

cukup untuk menjamin jangkuan audit yang luas, pertimbangan dan 

tindakan yang efektif atas temuan dan saran perbaikan. 

2. Objektivitas, yaitu bahwa auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran 

dalam melaksanakan tugasnya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut 

hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya. 
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2. Kemampuan profesional 

Menurut International Professional Practies Framework (IPPF) yang 

dikeluarkan The Institute of Internal Auditors (2011) auditor internal harus 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Auditor internal harus memiliki 

pengetahuan , keteramilan, dan kompetensi  lain yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan penugasan. Secara kolektif, aktivitas audit internal harus 

memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.  

Dalam menerapkan keahlian profesionalnya, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh internal auditor, yaitu: 

1. Ketaatan dengan standar profesi, para auditor internal harus mematuhi 

standar profesinya standar pemeriksaan yang berlaku. 

2. Pengethauan dan kecakapan, para auditor internal harus memiliki atau 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmu yang penting 

dalam melaksanakan pemeriksaan. 

3. Hubungan antar manusia dan komunikasi, auditor internal harus mampu 

menghadapi prang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif. 

4. Pendidikan berkelanjutan, para auditor internal harus selalu 

mengembangkan dalam setiap penugasan yang dilakikan. 
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3. Ketelitian profesional, ketelitian profesional harus dilaksanakan dalam setiap 

penugasan yang dilakukan Lingkup pekerjaan 

Dalam melakukan pekerjaanya  audit internal memiliki ruang lingkup 

pemeriksaan. Dimana dalam ruang lingkup tersebut diketahui hal apa saja yang 

sebaiknya dilaksanakan oleh seseorang audit internal. 

Menurut Akmal (2006:14) lingkup pekerjaan intern harus meliputi pengujian 

dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian 

manajemen serta kualitas pelaksanan tanggungjawab yang diberikan. 

a. Keandalan informasi keuangan 

Pemeriksaan internalharuslah memeriksa keandalan (reliabilitas dan 

integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara 

yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan 

melaporkan suatu informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana,prosedur, dan peraturan perundang-

undangan. 

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan 

untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan 

kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki 

akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-

laporan serta harus menetukan apakah orgaisasi telah memenuhi hal-hal 

tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta 
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Pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang di 

pergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila dipandang perlu, 

memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 

d. Penggunaan sumberdaya secara ekonomi dan efisien 

Pemeriksaan internal harus menilai ekonomis dan efisiensi penggunaan 

sumber daya yang ada. 

e. Pencapaian tujuan 

Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program 

untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi, 

atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana. 

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 

Empat langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan internal menurut The 

Institute of Internal Auditors (1995:39) adalah: 

a) Planning the Audit 

a. Establishing audit objective and scope of work.

b. Obtaining background information about the activities to be audited.

c. Determining the resources necessary to perfom the audit.

d. Communicatng with all who need to know about the audit.

e. Perfoming, as appropriate, a survey to become familiar with the 

activities, risk, and controls to identify areas for audit emphasis, and 

to invite auditee comments and suggestions.

f. Writing the audit program.
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g. Determining how, when, and to whom audit result will be 

communicated.

h. Obtaining approval of the audit work plan

b) Examining and evaluation Information 

a. Informating should  be collected on all matters related to the audit 

objective and scope of work. 

b. Information should be sufficient, competetnt, relevant, and useful to 

provide a sound  basis for audit findings and recommendation. 

c. Audit proceduceres, including the testing and sampling techniques 

employed, should be selected in advance, where practicable, and 

expanded or altered if circumstances warrant. 

d. The process of collecting, analyzing, interpreting, and documenting 

information should be supervised to provide reasonable assurance 

that the auditors objectivity is maintained and the audit goals are met. 

e. Working papers that document the audit should be prepared by the 

auditor and reviewed by management of the internal auditing 

departement 

c) Communicating result 

a. A signed, wrutten report should be issued after the audit examination 

is complited. 

b. Internal auditors should discus conclusions and recommendation at 

appropriate levels of management before issuing final writting report. 

c. Reports should be pbjective , clear, concise, condtructive, and timely. 
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d. Report should present the purpose, scope, and result of the audit, and 

where appropriate, reports should contain an expression of the 

auditors opinion. 

e. Reports many include recommendeation for potential improvements 

and acknowledge satisfactory performance and corective action. 

f. The auditees viewes about audit inclusions or recommendations may 

be included in the audit report. 

g. The director of internal auditing or designee should review and 

approve the final audit report before issuance and should decide to 

whom the report will be distributed. 

d) Following Up 

Internal auditor should determine that corrective action was taken and is 

achieving the desired result, or the senior management or the board has 

assumed the risk of not taking corrective action on reported findings.  

Dari kutipan di atas, secara ringkas dalam pelaksanaan audit terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan oleh auditor mulai dari perencanaan, 

dimana auditor merupakan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan sampai 

memperoleh persetujuan dari rencana audit tersebut. Selanjutnya auditor 

meneliti dan mengevaluasi informasi dimana informasi yang dikumpulkan 

harus berkaitan dengan tujuan dan lingkup audit sampai dikeluarkannya 

kertas kerja oleh auditor. Setelah itu, auditor harus mengkomunikasikan 

hasil audit tersebut sehingga laporan hasil audit bisa disetujui dan 
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dikeluarkan sampai akhirnya auditor harus menindaklanjuti tindakan 

korektif yang diambil dan mencapai hasil yang diingkan. 

5. Manajemen bagi audit internal 

Pimpinan internal audit harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Menurut SPAI  (2004:19) maka manajemen bagian audit harus menetapkan: 

a. Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab: pimpinan audit internal harus 

memliki pernyataan tujuan, kewenagan dan tanggungjawab bagi bagian 

audit internal. 

b. Perencanaan: pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggungjawab bagian audit internal. 

c. Kebijakan dan prosedur: pimpinan audit internal harus membuat berbagai 

kebijaksanaan dan prosedur-prosedur tertulis yang akan dipergunakan 

sebagai  pedoman oleh staf pemeriksa. 

d. Manajemen personil:  pimpinan harus menetapkan program untuk 

menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit 

internal. 

e. Eksternal auditor: pimpinan audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan mutu (jaminan kualitas) untuk mengevaluasi berbagai 

kegiatan bagian audit internal. 

2.4.2 Profesionalisme Auditor Internal 

Seorang auditor internal yang profesional dalam melaksanakan suatu tugas 

atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang 
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bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi 

yang ditetapkan. Adapun lima elemen profesionalisme meliputi (Hall, 1968; 

dalam Asikin, 2006): 

1. Dedikasi terhadap profesi 

Seorang auditor internal yang profesional memiliki dedikasi terhadap profesi 

yang tinggi, akan senang dan terdorong melihat dedikasi dan idealisme teman 

seprofesinya dan antusias serta memiliki komitmen terhadap profesinya. 

2. Tanggungjawab sosial 

Seorang auditor internal yang profesional dapat menyumbangkan pemikiran 

atau pendapatnya dalam rangka mengembangkan profesinya sebagai 

tanggung jawab sosial seorang auditor internal. Tanggungjawab sosial adalah 

pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh 

baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 

3. Tuntutan otonomi 

Seorang auditor yang profesional akan selalu mendambakan ekonomi yang 

sebesar besarnya guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih 

independen terhadap organisasinya dan memiliki kesadaran penuh bahwa 

profesinya tidak dapat dibuat oleh sembarang pihak. Kemandirian 

dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus 

mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain 

(pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). 

4. Percaya pada pengaturan sendiri. 
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Seorang auditor internal yang profesional dapat menjalankan tugas sebagai 

sebagai auditor internal, karena hanya berbekal pada pengalaman dimana 

mereka dipaksa untuk menguasai masalah-masalah tugas yang biasa 

dilakukan oleh seorang auditor internal. 

5. Perkumpulan profesi 

Auditor internal menjadi anggota suatu komunitas baik masuk sebagai 

anggota Persatuan Auditor Intern Indonesia (PAII) atau IIA. Auditor internal 

akan dapat manambah wawasan, pengetahuan, dan keahlian profesi yang 

terus berkembang. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap 

perkembangan kualitas auditor internal di tempat bekerja. 

Profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa 

melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang 

auditor internal yang profesional harus memenuhi tanggungjawabnya, meliputi 

(Sawyer dkk., 2006:48):

1. Setiap auditor internal hendaknya memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu 

sebagai berikut: 

a. Kecakapan dalam menerapkan standar, prosedur, dan teknik audit 

internal diperlukan dalam setiap penugasan. Kecakapan berarti 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam 

situasi yang kemungkinan akan dihadapi dan mengatasi situasi tersebut 

tanpa membutuhkan bantuan dan riset teknis yang mendalam. 
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b. Kecakapan dalam prinsip-prinsip dan teknik akuntansi diperlukan bagi 

seorang auditor yang banyak bekerja dengan laporan-laporan dan 

catatan-catatan keuangan. 

c. Pemahaman akan prinsip manajemen juga diperlukan untuk mengenali 

dan mengevaluasi besarnya materialitas dan signifikansi dari 

penyimpangan yang terjadi dari praktik bisnis yang baik. 

d. Diperlukan apresiasi atas subjek mendasar seperti akuntansi, ilmu 

ekonomi, hukum dagang, perpajakan, keuangan, metode kuantitatif, dan 

teknologi informasi. Apresiasi berarti kemampuan untuk mengenali 

adanya masalah atau hal yang berpotensi menjadi masalah dan untuk 

menentukan apakah diperlukan riset atau mencari bantuan lebih lanjut 

dalam mengatasinya. 

2. Auditor internal hendaknya memiliki keahlian dalam berhubungan dengan 

orang lain dan mampu berkomunikasi dengan efektif. Auditor internal 

sebaiknya juga mengerti hubungan antar manusia dan mampu membina 

hubungan yang memuaskan dengan klien. 

3. Direktur auditor internal hendaknya menetapkan kriteria tingkat pendidikan 

dan pengalaman yang sesuai dalam mengisi posisi seorang auditor internal, 

dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan dan tingkat 

pertanggungjawaban yang akan dilakukan. 

4. Staf auditor internal secara kolektif hendaknya memiliki pengetahuan dan 

keahlian dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan profesinya di dalam 
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organisasi tersebut. Atribut ini meliputi kecakapan dalam menerapkan 

standar, prosedur, dan teknik  melakukan audit internal. 

Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor 

harus menjalani pelatihan yang cukup dan kegiatan penunjang keterampilan 

lainnya. Selain itu profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang 

ingin menjadi seorang auditor sebab dengan profesionalisme yang tinggi 

kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang 

menuntut tanggung jawab yang semakin luas, seorang auditor harus memiliki 

wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern (Mulyadi 2009:158). 

2.5 Kualitas Audit 

Menurut De angelo (1981) Kualitas audit didefinisikan sebagai berikut : 

�Kualitas audit merupakan probability bahwa auditor akan menemukan 
dan melaporkan penyimpangan dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas 
auditor menemukan salah saji material tergantung pada kualitas 
pemahaman auditor (kompetensi) sementara melaporkan salah saji 
tergantung pada independensi auditor�. 

Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Januar (2013) mendefinisikan kualitas 

audit yaitu : 

�Probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan 
opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung 
kekeliruan material�. 

AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002) 

menyatakan bahwa : 
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�Good quality audits require both competence (expertise) and 
independence. These qualities have direct effects on actual audit quality, 
as well as potential interactive effects. In addition, financial statement 
users� perception of audit quality are a function of their perceptions of 
both auditor independence and expertise�. 

Pengertian menurut AAA Financial Accounting Commite dalam 

Christiawan dapat diketahui bahwa Kualitas audit yang baik ditentukan oleh 2 hal 

yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh 

langsung terhadap kualitas audit. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan 

keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas 

independensi dan keahlian auditor. 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit 

sebagai gabungan probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan 

melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dimana 

auditor dalam menemukan salah saji material tergantung pada kualitas 

pemahaman. Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi 

dalam sistem akuntansi klien tergantung pada independensi auditor. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Variabel-variabel yang tergambar dalam penelitian ini adalah variabel 

profesionalisme internal auditor (X) dan kualitas pelaksanaan audit (Y), 

berdasarkan teori yang mendasari adalah teori auditing yang dikemukakan oleh 

Mautzd dan Sharaf (1961) serta dilengkapi oleh Performance Auditing in Local 

Government dari Malan Roland (1984). 

�Internal auditor berperan sebagai suatu penilaian yang independen yang 
ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan 
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mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakannya. 
Tujuannya adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka 
dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif.� 

Internal auditor di dorong oleh The Institute of Internal Auditor dan para 

praktisi untuk menerapkan perilaku professional dalam mencapai tujuan pribadi 

dan organisasi Kalbers dan Fogaty (1995).Jika kita membicarakan 

profesionalisme berarti menyangkut pada penggunaan teknik-teknik tertentu oleh 

individu. Wujud profesionalitas dari peran profesi internal auditor tampak pada 

standar profesi audit internal yaitu independensi, kemampuan profesional, lingkup 

pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pekerjaan, manajemen bagi audit internal. 

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yaitu tinggi 

pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas 

jasa yang diberikan profesi dan juga mempengaruhi reputasi suatu profesi dimana 

masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar profesional 

yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya. Jika aturan etika 

The Institute of Internal Auditors diterapkan dengan baik oleh internal auditor 

secara individual dapat meningkatkan profesional seorang internal auditor. Karena 

seorang auditor dapat melakukan setiap ketentuan berperilaku sesuai dengan 

standar yang berlaku, dan dapat melakukan tanggungjawabnya secara profesional 

dalam mencapai kualitas auditor. 

Apabila profesionalisme internal auditor memiliki keahlian, independensi 

dan kecermatan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

dengan efektif, mempersiapkan kertas pemeriksa (KKP), melaksanakan 
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perencanaan dan koordinasi maupun konsisten laporan audit sehingga 

menghasilkan profesional yang berpengaruh terhadap kualitas auditor. 

2.6.1 Pengembangan Hipotesi 

Menurut Sugiyono (2011:51) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut: 

�Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 
baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-
fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data�. 

Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

H1 : Profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2.6.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti yang dilakukan Novia Dwi Putri (2014) yang berjudul �Pengaruh 

Independensi dan Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Pelaksanaan 

Audit Internal�. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara 

Independensi dan Kompetensi auditor internal dengan Kualitas Pelaksanaan Audit 

Internal cukup erat dan berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Ayu 

Rembulan (2014) yang berjudul �Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor 

Internal terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit�, hasil penelitian menunjukkan  

Independensi dan Kompetensi auditor internal sangat berpengaruh terhadap 

Kualitas Pelaksanaan Audit.

Profesionalisme 

Internal Auditor 

(X) 

Kualitas 

Pelaksanaan Audit 

(Y) 


