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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Audit Internal                                  

2.1.1. Pengertian Audit Internal       

Audit Internal yang dilakukan dalam suatu perusahaan merupakan 

kegiatan penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat 

berdasarkan atas kebijakan dan rencana perusahaan, sebagai salah satu fungsi 

dalam upaya mengawasi  aktivitasnya Audit Internal juga merupakan aktivitas 

pendukung utama untuk tercapainya tujuan pengendalian internal. Ketika 

melaksanakan kegiatannya, Audit Internal harus bersifat objektif dan 

kedudukannya dalam perusahaan adalah independen. 

Pengertian Audit Internal menurut Tugiman (2008) adalah :  

 “Internal audit 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.”      

Definisi Audit Internal menurut The institute of Internal Auditors 

(2011:2) adalah:         

 “Internal Auditing is independent, objective assurance and consulting

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

 helps an organization accomplish its objectives by bringin a systematic,

 disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk

 management, control, and governance process.”  
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 Definisi yang telah disebutkan oleh IIA dapat diartikan bahwa Audit 

Internal sebagai aktivitas yang independen yang memberikan jaminan objektif dan 

konsultasi yang dirancang untuk meberi nilai tambah dan meningkatakan operasi 

organisasi. Aktifitas ini membantu sebuah organisai untuk mencapai tujuannya 

dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata 

kelola.  

2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal   

Secara umum tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua 

anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara 

efektif, dengan memberikan analisa, saran, rekomendasi, dan komentar mengenai 

kegiatan yang dilaksanakan  

Tujuan Audit Intenal menurut Tugiman (2008:2) adalah:  

 “Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Audit Internal 

menyediakan bagi mereka analisis, penilaian rekomendasi, nasihat, dan 

informasi sehubungan dengan aktifitas yang diperiksa.” 

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-

kegiatan berikut : 

1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian internal dan 

pengendalian operasional memadai atau tidak, serta mengembangkan 

pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 
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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. 

4. Memastikan 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.  

Ruang lingkup Audit Internal menilai keefektifan sistem pengendalian 

internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 

pengendalian internal yang dimiliki yang dimiliki organisasi, serta kualitas 

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Audit internal harus 

mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mereview keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan 

operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengindentifikasi, 

mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan hal tersebut. 

2. Mereview berabagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur 

hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan 
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organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai 

kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 

3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta 

dan dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 

4. Menilai keekonomian dan keefisienan penggunaan berbagai sumber. 

5. Mereview 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.  

Berdasarkan standar 2100 kode etik profesional audit internal 

mengenai nature of work menurut IIA (2011:29) Yaitu: 

“The Internal Audit activity must evaluate and contibute to the

 improvement of governance, risk management, and control processes

 using a systematic disiplined approach.” 

Pendapat tersebut artinya bahwa kegiatan audit internal harus 

mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen 

risiko, dan proses pengendalian internal menggunakan pendekatan disiplin ilmu 

yang sistematis. 

2.1.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal   

Menurut Ardeno Kurniawan (2012:53) Fungsi audit internal adalah 

memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan 

audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan 
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komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para 

personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian 

yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi”. 

Menurut Tugiman dalam standar profesi Audit Internal (2006:16) 

menjelaskan bahwa: 

“standar profesi audit internal merupakan pedoman bagi auditor internal 

dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Syarat-syarat yang 

dijalankan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai internal auditor yang 

baik adalah: 

a. Independensi dan Objektivitas 

Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal objektif 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional 

Menyatakan penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

keahlian dan kecermatan profesional. Fungsi audit internal secara 

kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. 

c. Program Jaminan dan peningkatan kualitas fungsi Audit Internal 

Menyatakan penanggung jawab fungsi audit internal harus 

mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningakatan 

kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal secara 

terus-menerus efektivitasnya. 

d. Pengelolaan fungsi Audit Internal 

Menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus 

mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk 

memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah 

bagi organisasi. 
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e. Lingkup Penugasan 

Menyatakan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan governance dengan menggunakan pendekatan yang 

sistematis, teratur, dan menyeluruh.”   

2.1.4 Kualifikasi Audit Internal                   

2.1.4.1  Independensi Audit Internal    

 The Institute of Internal Auditors (2011:14) standar  atribut 1100 

tentang independensi dan objektivitas, adalah sebagai berikut : 

 “The internal audit activity must be independent and internal 

auditors must be objective in performing their work.”  

Dapat diartikan bahwa audit internal harus memiliki indepedensi dan 

seorang auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaannya 

 1110 Organisational Independence 

 The chief audit executive must report to a level within the organisation 

that allows the internal audit activity to fulfil its responsibilities. The chief 

audit executive must confirm to the board, at least annually, the 

organisational independence of the internal audit activity. 

1120. Individual Objectivity 

 Internal auditors must have an impartial, unbiased attitude and avoid any 

conflict of interest. 
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2.1.4.2  Kompetensi Audit Internal        

Fungsi audit internal tidak hanya sebatas keapada masalah keuangan saja, 

melainkan juga meliputi seluru aspek dan aktivitas yang ada dalam perusahaan. 

Dengan dasar ini, maka audit internal dituntut untuk memiliki komptensi yang 

tinggi, yaitu dengan mengembangkan kemampuan profesionalnya secara 

berkelanjutan. 

Kompetensi diartikan oleh The Institute of Internal Auditors (2011:9) 

adalah sebagai berikut: 

“Internal auditors apply the knowledge, skills and experience needed  in 

the performance of internal auditing services.” 

 Kompetensi setiap auditor internal merupakan tanggung jawab dari bagian 

Audit Iternal. Pimpinan Audit Internal dalam setiap pemeriksaan harus 

menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk 

melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

 Melihat banyak beban yang harus dipikul oleh tim audit internal, maka 

dapat diidentifiksi kebutuhan yang sesuai akan kompetensi dasar (basic 

competency) yang sama bagi para auditor. Menurut Valery G.Kumaat 

(2011:25) dijelaskan kompetensi Audit Internal mulai dari head of departement 

hingga para pelaksana sebagai berikut: 

1. Soft Competency Audit Internal: Menetukan Sosok Audit yang ideal 
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Kepribadian atau karakter positif yang kuat sekarang ini diakui 

sebagai penentu keberhasilan seseorang dalam meniti karir, lebih dari 

bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sosok Audit 

Internal yang ideal harus memiliki keunikan tersendiri, yaitu 

perpaduan karakteryang jarang dijumpai pada posisi atau profesi lain. 

Karena harus independen dalam mengidentifikasi, menganilisis, 

menetapkan akar masalah hingga mengeluarkan rekomendasi solusi, 

integritas menjadi hal yang tidak dapat ditawar. 

2. Hard competency Audit Internal: Menetukan Bobot Auditor 

Meskipun soft competency  memegang peranan penting, auditor 

juga dituntut memiliki tingkat berpikir, pengetahuan, dan keterampilan 

(Hard Competency) diatas rata-rata, tepatnya sebuah kombinasi-

kombinasi yang terdiri dari Analitical Thinking, Multi-Dimensional 

Knowledge, dan Advisory skill. 

 

2.1.5 Program pemeriksaan Audit Internal   

Program adalah langkah-langkah yang akan disusun secara rinci untuk 

kemudian dilaksanakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Program Audit 

merupakan petunjuk atau pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan 

audit. 

Program audit didefinisikan oleh Arens et.al (2011:338) adalah sebagai 

berikut : 
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“the audit program alway includes a list of the audit prosedures, it usually 

also a sample size, perticular iteks to select and the timing of the test.” 

Pengertian Audit program menurut Amin (2005:3) menyatakan bahwa :  

“Perencanaan prosedur dan tehnik pemeriksaan yang ditulis secara 

sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program  pemeriksaan 

mempunyai peranan penting dalam  proses pemeriksaan ketika menyusun 

program pemeriksaan, pengetahuan, dan pertimbangan para karyawan 

pemeriksaan harus berpengalaman dan dapat menerapkan juga memastikan bahwa 

semua hal yang terdapat dalam program adalah tepat dan benar. 

Dengan program audit tujuan yang ingin dicapai menurut Tunggal 

(2005:34) menyatakan bahwa : 

1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan 

2. Memberikan daftar simak-checlist sementara pemeriksaan berlangsung  

3. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-

perubahan standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan 

Program audit yang baik mencakup : 

1. Tujuan audit harus dinyatakan dengan  jelas atas pekerjaan yang 

direncanakan. 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilakukan. 
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4. Menggambarkan urutan prioritas lingkungan  kerja yang dilaksanakan 

dan bersifat flesibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui 

oleh atasan auditor. 

2.1.6 Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Internal  

Dalam melaksanaka auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja auditor dalam  melaksanakan audit internal yang dikemukakan oleh 

Tugiman (2006:53) sebagai berikut : 

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindak lanjut (follow up).” 

1. Perencanaan pemeriksaan meliputi : 

a. Penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diperiksa. 

c. Penetuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survey dengan tepat untuk mengenali kegiatan yang 

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

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta 

untuk memperoleh berbagi ulasan dan sasaran dari pihak yang 

diperiksa. 

f. Penulisan program pemeriksaan. 
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2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah 

mengumpukan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

Hal ini meliputi : 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan 

tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

b. Informasi haruslah mancukupi, kompeten, relevan, dan berguna 

untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan 

rekmendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujan dan penarikan 

contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu di seleksi. 

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian 

kebenaran informasi haruslah diawasi. 

3. Penyampaian  hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan 

hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemerika internal harus terus 

menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk 

memastikan  bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan 

telah dilakukan tindakan yang tepat.” 

2.1.7 Laporan Audit Internal 

Audit Internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan 

harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan  hasil pelaksanaan audit. 

Pimpinan auditor internal atau staff  yang ditunjuk harus mennjau dan menyetujiu 
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laporan audit akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada 

siapa laporan tersbeut akan disampaikan. 

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan 

yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan kualitas pekerjaan 

auditor internal, laporan ini merupakan hal yang penting dikarenakan 

dalamlaporan ini auditor menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan 

realisasi tanggung jawab. 

The Institute of Internal Auditors dalam standar kinerja 2400 

(2011:36)  menyatakan bahwa : 

“Internal auditors must communicate the results of engagements.” 

 Audit Internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya yang 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, 

simpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya. 

2. Kualitas Komunkasi 

Komunikasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan harus 

akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. 

3. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar  

Dalam hal ini terhadap ketidakpatuhan terhadap standar yang 

mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan 

harus mengungkapkan : 
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a. Standar yang tidak dipatuhi 

b.  Alasan ketidakpatuhan  

c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

4. Diseminasi hasil-hasil Penugasan 

Penanggung jawaban fungsi audit internal harus mengkomunikasikan 

hasil penugasan kepad pihak yang berhak. 

Laporan yang baik memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Gil 

Coutemanche yang dialih bahasakan oleh Tugiman (2006:191) adalah : 

 “Pengawasan intern yang baru menekuni profesinya atau belum pernah 

mendapt pelatihan. Penulisan Laporan pemeriksaan akan dianggap baik 

apabila memenuhi empat kriteria mendasar, yaitu : 

1. Objektivitas 

Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan 

dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedur atau hal-hal lain yang 

diperlakukan dalam proses pemeriksaan. 

2. Kewibawaan  

Kewibawaan adalah kata yang tampaknya janggal untuk 

menggambarkan sifat yang harus terdapat dalam sebuah laporan 

pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari adanya pernyataan 

tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, relevan, dan sesuai 

waktu. 

3. Keseimbangan  

Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan 

gambaran tentang organisasi atas aktivitas yang ditinjau secara wajar. 

Keseimbangan adalah  keadilan. Keseimbangan adalah seharusnya 

menjadi aturan utama yang mendasari pengawasan internal. 

4. Penulisan yang profesional 
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Penulisan ditulis secara profesional memperhatikan suatu struktur, 

kejelasan, keringkasan, nada laporan dan pengeditan. 

 

2.1.8 Tindak lanjut Audit Internal 

  Setelah laporan hasil audit diberikan kepada auditee, proses audit belum 

benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah tindak lanjut 

atas laporan audit internal oleh manajemen  The Institute of Internal Auditors 

(2011:40) Standar Kinerja 2500 menyatakan bahwa : 

 “The chief audit executive must establish a followup process to monitor 

and ensure that management actions have been effectively implemented or 

that senior management has accepted the risk of not taking action.” 

  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. Responsif terhadap cacat yang dilaporkan 

2. Lengkap dan mengoreksi seluruh aspek material dalam kekurangan 

3. Hasil perbaikan berdampak continue 

4. Memonitor untuk memastikan keefektifan dan mencegah terjadinya 

kembali problema yang sama 

 

2.1.9 Audit Pada Penjualan 

  Salah satu kegiatan yang merugikan sering ditemui dalam aktivitas 

penjualan biasanya terjadi dilakukan dengan cara seolah-olah terjadi penjualan. 
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Verifikasi atas penjualan dilakukan melalui peneletian atas sumber dokumen. 

Selanjutnya yakinkan bahwa transaksi tersebut dibukukan kedalam rekening yang 

tepat. Menurut Tugiman (2011:34) pengujian yang harus dilakukan sebagai 

berikut : 

- Lakukan pengujian terhadap pembeli yang memperoleh harga 

terendah/memperoleh potongan harga (diskon) paling besar 

- Teliti saldo piutang yang melampaui plafon kredit 

- Teliti pembayaran/pelunasan piutang yang melampaui batas waktu 

tertentu. 

- Lakukan analisis atas pesanan penjualan, catatan gudang, dan faktur, 

selanjutnya bandingkan diantara ketiganya. 

- Teliti pengiriman barang. Prosedur ini dimaksudkan untuk mendeteksi 

kemungkinan penyalahgunaan pengiriman barang sample. 

- Teliti nota kredituntuk barang yang dikembalikan (di retur) dan 

dibandingkan dengan penerimaan barangnya. 

- Teliti surat menyurat berkaitan dengan transaksi pembelian. Perhatikan 

keluhan konsumen, seperti kesalahan dalam faktur dan sebagainya. 

- Teliti catatan pelunasan piutang ke rekening yang bersangkutan. 

Transfer ke buku kas nya dan slip pembayaran. Perhatikan perbedaan 

tanggal, nama pembayar (prosedur yang dilakukan dalam rangka 

mendeteksi kemungkinan terjadinya laping). 

-  
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2.2. Efektivitas 

  Ada berbagai macam pengertian mengenai efektivitas yang mempunyai 

arti yang sama meski pengungkapannya berbeda. Pengertian efektivitas menurut 

Arens et al (2011:496) adalah : 

 “Effectiveness refers to the accomplishment of objektives, whereas 

efficiency refers to the resources user to active these objective.” 

Menurut  Anthony dan Givindrajan (2005:150) efektivitas adalah : 

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

and it’s objective.” 

  Berdasakan dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan 

perusahaan yang hendak akan dicapai oleh perusahaan. Seberapa jauh  perusahaan 

dinyatakan berhasil mencapai tujuannya, itu dilihat apabila semakin besar 

kontribusi output terhadap tujuan perusahaan, maka semakin efektif unit tersebut. 

2.3. Penjualan             

  Keberhasilan suatu  perusahaan  pada umumnya dinilai dari berhasil nya 

suatu perusahaan tersebut memperoleh laba, Dengan laba yang diperoleh, 

perusahaan dapat mengembangkan perusahaan nya dan  memperluas  bidang 

usahanya. Menurut Mulyadi (2008:202) pengertian penjualan adalah : 

 “Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam 

menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari 
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adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai 

pemindahan atau pengalihan  hak kepemilikan atas barang atau jasa dari 

pihak penjual ke pembeli. Karena itu penjualan merupakan fungsi yang 

cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan akan dapat ditemuinya 

kecurangan-kecurangan, pemborosan, ketidakefektifan, dan 

ketidakefisienan yang dalam hal ini dapat merugikan perusahaan.” 

   Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjaualn merupakan 

pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa dari penjual ke pembeli dengan 

harapan dapat memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya dari transaksi yang 

terjadi. 

2.3.1 Tujuan Penjualan 

  Dalam suata perusahaan kegiatan penjualan adalah salah satu kegiatan 

yang penting. Dari adanya kegiatan penjualan tersebut  maka perusahaan akan 

memperole laba yang dapat menjamin kelangsungsan hidup perusahaan. 
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  Menurut Basu Swastha (2009:80) tujuan umum penjualan adalah sebagai 

berikut : 

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapat laba tertentu 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum 

perusahaan dalam kegiatan penjualan  adalah  untuk mencapai volume penjualan, 

mendapat laba yang maksimal dengan modal sekecil-kecilnya, dan menunjang 

pertumbuhan suatu perusahaan. 

2.4 Pengertian Peranan        

Soerjono Soekanto (2008) Peranan adalah : 

 “Aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.” 

 Konsep tentang Peran (role)  Komarudin (2004) dalam buku 

“ensiklopedia manajemen” mengungkap sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manaejemen 

2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok  

4. Fungsi yang diharapkan dari seorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 
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  Bersdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan 

merupakan penilaian sejauh mana fungsi  

seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan 

atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan 

sebab akibat. 

 

2.4.1 Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas Penjualan 

  Salah satu alasan suatu organisasi dapat dikatakan mencapai tujuannya 

dapat dilihat dari suatu organisasi memperoleh laba melalui kegiatan 

penjualannya. Peran dari audit internal sendiri yaitu untuk mengawasi, menguji, 

mengevaluasi, dan membantu memberikan konsultasi melalui saran-saran atau 

rekomendasi yang memberikan nilai tambah dalam meningkatkan aktivitas 

penjualan agar tetap terjaga efektivasnya. Bisa dikatakan efektif apabila penjualan 

yang ditargetkan oleh pihak manajemen tercapai.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran  

  Internal audit 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. Untuk tujuan tersebut, Audit Internal menyediakan bagi mereka analisis, 

penilaian rekomendasi, nasihat, dan informasi sehubungan dengan aktifitas yang 

diperiksa. Ada beberapa kualifikasi audit internal agar dapat 



26 
 

 

melaksanakantanggung jawab nya secara efektif yaitu harus memiliki sikap 

independensi dan kompetensi audit internal untuk manajemen meletakan 

kepercayaan terhadap hasil auditor internal. 

  Audit internal haruslah independen, audit internal harus ditempatkan pada 

posisi yang memungkinkan, fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. 

Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses 

komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pegawas Organisasi. 

Dan auditor internal harus objektif  dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor 

internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan 

menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of 

interest). 

  Kompetensi adalah kemampuan profesional yang merupakan tanggung 

jawab dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksa internal. 

Kompetensi setiap auditor internal merupakan tanggung jawab dari bagian Audit 

Iternal. Pimpinan Audit Internal dalam setiap pemeriksaan harus menugaskan 

orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, 

kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

  Dalam melaksanaka auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja auditor dalam  melaksanakan audit internal. Ada beberapa tahap yang harus 

dilaksanakan yaitu perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian 

informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Setelah pelaksanaan audit internal dijalankan dengan baik. Audit internal harus 
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melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan harus mengemukakan tentang 

maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit. Pimpinan auditor internal atau staff 

yang ditunjuk harus meninjau dan menyetujui laporan audit akhir sebelum laporan 

tersebut dikeluarkan dan  menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 

  Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan 

yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan kualitas pekerjaan 

auditor internal, laporan ini merupakan hal yang penting dikarenakan 

dalamlaporan ini auditor menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan 

realisasi tanggung jawab. Setelah laporan hasil audit diberikan kepada auditee, 

proses audit belum benar-benar selesai. Langkah selanjtnya dari proses audit 

adalah tindak lanjut atas laporan audit internal oleh manajemen.  

  Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual 

barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-

transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pemindahan atau 

pengalihan  hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. 

Karena itu penjualan merupakan fungsi yang cukup penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan akan dapat ditemuinya kecurangan-kecurangan, pemborosan, 

ketidakefektifan, dan ketidakefisienan yang dalam hal ini dapat merugikan 

perusahaan. Agar kebocoran tidak terjadi pada kegiatan penjualan  maka  

manajemen menugaskan  pihak audit internal untuk mengawasi operasi penjualan. 

Salah satu kegiatan yang merugikan sering ditemui dalam aktivitas penjualan 

biasanya terjadi dilakukan dengan cara seolah-olah terjadi penjualan. Verifikasi 
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atas penjualan dilakukan melalui peneletian atas sumber dokumen. Selanjutnya 

yakinkan bahwa transaksi tersebut dibukukan kedalam rekening yang tepat.  

pengujian yang harus dilakukan sebagai berikut : 

- Lakukan pengujian terhadap pembeli yang memperoleh harga 

terendah/memperoleh potongan harga (diskon) paling besar 

- Teliti saldo piutang yang melampaui plafon kredit 

- Teliti pembayaran/pelunasan piutang yang melampaui batas waktu 

tertentu. 

- Lakukan analisis atas pesanan penjualan, catatan gudang, dan faktur, 

selanjutnya bandingkan diantara ketiganya. 

- Teliti pengiriman barang. Prosedur ini dimaksudkan untuk mendeteksi 

kemungkinan penyalahgunaan pengiriman barang sample. 

- Teliti nota kredituntuk barang yang dikembalikan (di retur) dan 

dibandingkan dengan penerimaan barangnya. 

- Teliti surat menyurat berkaitan dengan transaksi pembelian. Perhatikan 

keluhan konsumen, seperti kesalahan dalam faktur dan sebagainya. 

- Teliti catatan pelunasan piutang ke rekening yang bersangkutan. 

Transfer ke buku kas nya dan slip pembayaran. Perhatikan perbedaan 

tanggal, nama pembayar (prosedur yang dilakukan dalam rangka 

mendeteksi kemungkinan terjadinya laping). 

  Bila audit atas penjualan telah diselenggarakan secara baik dan benar 

sesuai prosedur maka unit penjualan akan mencapai tujuannya yang efektif. 
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Efektivitas penjulan dapat diukur dari 3 unsur yaitu mencapai volume penjualan 

tertentu, mendapat laba tertentu, menunjang pertumbuhan perusahaan. 

   Penelitian Soerja dan Chandra (2007) menghasilkan penelitian bahwa 

audit internal pada PT. Anta Experess Tour & Travel Servive, Tbk. Berpengaruh 

terhadap peningkatkan efektivitas pengendalian intern penjualan. Sedangkan 

menurut Belina dkk (2014)  bahwa Audit opersional terdapat pengaruh langsung 

audit operasional terhadap efektivitas penjualan. 

  Berdasarkan  uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut :   “Adanya Peranan Audit Internal terhadap Efektivitas Penjualan” 

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

Kualfikasi Audit Internal 

a. Independensi 
b. Kompetensi 

Pelaksanaan Audit Internal 

a. Program Audit internal 
b. Tahap-tahap pelaksanaan 

audit internal 
c. Laporan 
d. Tindak lanjut audit 

Audit pada penjualan 

Efektivitas penjualan 

Tercapainya tujuan penjualan 

a. Mencapai volume penjualan tertentu  

b. Mendapat laba tertentu,  

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 
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