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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian  

2.1.1 Landasan Teori 

Bagian ini akan membahas lebih mendalam mengenai teori-teori dan 

pendekatan-pendekatan yang menjelaskan pengertian profesionalisme auditor 

internal, kualitas laporan keuangan, serta teori yang menjelaskan hubungan dari 

beberapa variabel tersebut berupa hasil temuan terdahulu yang menjadi landasan teori 

dan sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti. 

 

2.1.2 Audit Internal 

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal  

Audit internal menurut Tugiman (2001:11) adalah suatu fungsi penilaian 

independen yang berada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengkaji dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. 

Dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh 

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9), pengertian audit internal 

adalah sebagai berikut: 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independent 

dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi, Audit Internal membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis yang teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolan resiko, pengendalian, dan proses governance.” 
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Kemudian  Sawyer (2005) memberikan pendapatnya mengenai audit internal 

sebagai berikut: 

“Audit internal adalah sebuah penilaian secara sistematis dan objektif yang 
dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah (1)  informasi keuangan dan 

operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (2) resiko yang telah dihadapi 

perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal 

serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) 

kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (5) sumber daya telah 

digunakan secara efisien dan ekonomis, dan (6) tujuan organisasi telah dicapai 

secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan 

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung 

jawabya secara efektif”. 
 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit internal 

merupakan suatu aktifitas independen dan objektif yang didesain untuk memberikan 

jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai 

tambah serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Fungsi audit internal ini 

juga akan membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dengan 

melakukan pendekatan sistematis, melakukan pengujian dan meningkatkan efektifitas 

fungsi-fungsi dalam organisasi. Audit internal tidak hanya mencakup peranan dan 

tujuan auditor internal, tetapi juga mengakomodasikan kesempatan dan tanggung 

jawabnya. 

 

2.1.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Secara umum tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua 

anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan 
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memberikan penilaian, rekomendasi yang objektif dan komentar penting mengenai 

aktifitas yang diaudit. 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, seorang audit internal memiliki tujuan yang 

dijadikan acuan dalam kinerjanya. Tujuan audit internal menurut Tugiman (2009:33) 

adalah sebagai berikut: 

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan 

internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. 

Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif 

dengan biaya yang wajar”. 

 

Audit internal dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkannya, tentunya ada ruang lingkup yang harus dijalankan agar manajemen 

perusahaan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan efektif, sehingga 

perusahaan mampu mengurangi berbagai risiko seperti bentuk kecurangan, kejahatan, 

transaksi mencurigakan dalam perusahaan, dan lain sebagainya. 

Menurut Tugiman (2006:17) ruang lingkup audit internal harus meliputi 

pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian 

internal yang dimiliki perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang 

diberikan. Hal ini meliputi: 

1. Keandalan (reabilitas dan integritas) informasi financial dan operasional. 

2. Kesesuainnya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan 

peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi. 

3. Perlindungan terhadap harta. 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. 
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5. Tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan organisasi. 

Dapat dilihat bahwa ruang lingkup audit internal adalah menilai dan 

mengevaluasi keefektifan serta kelengkapan sistem pengendalian internal yang ada 

dalam organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

 

2.1.2.3 Pengertian Auditor Internal 

 Kedudukan atau posisi auditor internal didalam organisasi perusahaan dapat 

mempengaruhi luasnya aktivitas fungsi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, 

karena semakin tinggi kedudukan auditor internal didalam sebuah organisasi 

perusahaan dapat berpengaruh terhadap independensi dalam melaksanakan fungsinya. 

 Pernyataan diatas dapat diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh 

Katijo (2008:11) tentang auditor internal mengemukakan bahwa: 

“Auditor internal merupakan karyawan atau staf dari organisasi atau entitas 
yang diaudit. Tugas auditor internal adalah melakukan penilaian secara 

independent atas aktivitas dari suatu organisasi”. 
 

Sedangkan menurut Witarsa (2007:11) adalah: 

 “Auditor internal adalah orang yang melaksanakan kegiatan internal 
auditing”. 

 

 Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa auditor internal 

adalah sebagai salah satu profesi yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki 

status aktivitas penilaian yang bebas dan independent dalam organisasi perusahaan 

untuk meneliti kembali dalam bidang akuntansi, keuangan, pengendalian intern, dan 

bidang lainnya sebagai dasar dalam memberikan pelayanan bagi pihak-pihak yang 
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membutuhkan informasi demi tercapainya efesiensi, efektifitas, dan ekonomis 

ketaatan dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan.  

 

2.1.2.4 Fungsi Auditor Internal 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:13) : 

“Fungsi Auditor Internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan 

governance, dengan menggunakan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.” 

Dalam hal pengelolaan risiko, fungsi audit internal harus membantu 

organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan 

memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. 

Dalam pengendalian, Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam 

memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan 

pengendalian intern secara berkesinambungan. Fungsi audit internal harus menilai 

dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance 

dalam mencapai tujuan-tujuan berikut : Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang 

memadai di dalam organisasi, memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang 

efektif dan akuntabilitas, secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian 

kepada unit-unit yang tepat dalam organisasi, secara efektif mengkoordinasikan 

kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan 

pengawasan, auditor internal dan eksternal serta manajemen. 
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2.1.2.5 Pengertian Profesionalisme 

 Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau 

keterampilam dari pelakunya. Profesional adalah orang yang menyandang suatu 

jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang 

tinggi, hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang 

dalam melakukan pekerjaan diprofesinya, sedangkan profesionalisme merupakan 

komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara 

terus menerus, sehingga profesionalisme secara garis besar dapat disimpulkan sebagai 

suatu komitmen yang dilakukan oleh seseorang yang ahli atau memiliki keahlian dari 

keterampilan dalam bidang ditekuninya dalam meningkatkan kemampuannya secara 

terus menerus.  

 Adapun pengertian profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:683) adalah: 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan 

cirri suatu profesi atau orang yang profesional”. 
 

Sedangkan pengertian profesional menurut Tugiman (2009) yaitu: 

 “Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang dalam 
melakukan profesi tertentu”. 

 

 Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa profesionalisme 

merupakan tanggung jawab berprilaku yang lebih dari sekedar tanggung jawab yang 

dibebankan padanya dan lebih sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan 

masyarakat. Sebagai seorang yang profesional, auditor harus mengakui tanggung 
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jawab terhadap klien dan terhadap rekan seprofesinya termasuk untuk berprilaku, 

sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi. 

 

2.1.2.6 Profesionalisme Auditor Internal. 

 Banyak pekerjaan berusaha mendapatkan identifikasi profesional. Identifikasi 

tersebut berlaku untuk praktisi seperti auditor internal, namun dapat juga digunakan 

untuk mengidentifikasi seseorang di bidang karir yang lain yang mendapatkan uang 

atas kontribusi mereka. Tetapi dalam mengevaluasi sebuah disiplin kinerja, dapat 

dibedakan dengan menggunakan kriteria yang berbeda. Evaluasi kinerja auditor 

internal dapat dilakukan dengan melihat sudahkah terpenuhi kriteria-kriteria dari 

profesionalisme auditor internal.   

  Kriteria-kriteria profesionalisme auditor internal menurut Sawyer (2005:10) 

yaitu: 

1. Service to the public (pelayanan kepada public) 

Auditor internal memberikan jasa untuk meningkatkan penggunaan sumber 

daya secara efisien dan efektif. Kode etik ini mensyartkan anggota IIA 

menghindari terlibat dalam hal illegal. Aditor internal juga melayani public 

melalui hubungan kerja mereka dengan komite audit, dewan direksi, dan 

badan pengelola lainnya. 

2. Long specialized training (Pelatihan khusus berjangka panjang) 

auditor internal yang profesional yaitu orang-orang yang menunjukan 

keahlian, lulus tes, dan mendapat sertifikat. Dapat disimpulkan bahwa auditor 
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interna yang profesional harus mengikuti pelatihan profesi dalam jangka 

panjang agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan 

dan selalu up to date terhadap perkembangan audit internal untuk mengarah 

semakin meningkatnya perekonomian di era globalisasi ini serta untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor internal yang 

kompeten. 

3. Subscription to a Code of Ethic (Taat pada kode etik) 

Anggota IIA harus menaati kode etik IIA. Sebagai suatu profesi, ciri utama 

auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap pihak-

pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab yang efektif, 

auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Kode etik bagi 

auditor internal, memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor 

internal. Standar perilaku yang dimaksud, membentuk prinsip-prinsip dasar 

dalam menjalankan praktik audit internal. 

4. Membership in association and attendance at meeting (Menjadi anggota 

assosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan) 

The Institute of Internal Auditors (IIA) merupakan sebuah asosiasi profesi 

auditor internal tingkat internasional yang sudah tidak perlu di pertanyakan 

lagi. IIA merupakan wadah bagi para auditor internal yang mengembangkan 

bidang ilmu audit internal agar para anggotanya mampu bertanggung jawab 

dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi standar 
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pedoman praktik auditor internal dan etika supaya anggotany profesional 

dalam melakukan tugasnya. 

5. Publication of jurnal aimed at upgrading practice (Jurnal publickasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik). 

Ikatan Auditor Internal – The Institute of Internal Auditos (IIA) 

mempublikasikan jurnal teknis, yang bernama Internal Auditor, serta buku 

teknis, jurnal penelitian, penyajian secara audiovisual, dan bahan-bahan 

intruksional lainnya. Namun tidak dapat diterapkan didalam perusahaan. 

6. Examination to test entrans knowledge (Menguji pengetahuan para kandidat 

auditor internal bersertifikat). 

IIA memulai program sertifikasi ditahun1974. Kandidat harus lulus pada ujian 

yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dengan subjek yang 

mempunyai range yang luas. Kandidat yang lulus berhak mendapatkan gelar 

Certified Internal Auditor (CIA). 

7. License by the state or certification by a board (Lisensi oleh negara atau 

sertifikasi oleh dewan) 

Profesi auditor internal tidak dibatasi izin. Siapa pun yang dapat meyakinkan 

pemberi kerja mengenai kemampuannya di bidang audit internal bisa direkrut, 

dan dibeberapa organisasi tidak adanya sertifikasi tidak terlalu menjadi 

masalah. Siapa pun yang bekerja sebagai audit internal dapat menandatangani 

laporan audit internal dan menyerahkan opini audit internal. Beberapa 

organisasi audit internal mengharuskan semua anggota memiliki sertifikat 
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atau bekerja untuk memperoleh sertifikat. Dalam setiap pengawasan, auditor 

internal haruslah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional. Salah satu upaya meningkatkan kompetensinya yaitu 

dengan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyatakan 

bahwa: “Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan”. 

 

2.1.2.7 Standar Profesi Audit Internal (Standar for Professional Practice) 

 Sikap dan perilaku auditor internal sangat diandalkan dalam mengembangkan 

dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko, dan 

corporate governace. Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku dalam 

melakukan profesinya. Untuk menjaga sikap dan perilaku profesional tersebut 

membutuhkan adanya standar profesi yang mampu menjadi rujukan bagi setiap 

auditor internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Standar profesi membedakan antara berbagai macam tanggung jawab 

organisasi yang meliputi dewan, unit audit internal, pimpinan audit internal, para 

pemeiksa internal (internal auditor), dan pemeriksa eksternal (eksternal auditor). 

Standar Profesi Audit Internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

(SPAI:2004) yang berkaitan dengan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor 

internal ada dalam standar atribut 1100 dan 1200 adalah sebagai berikut: 
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1) Independensi dan Objektivitas 

 Fungsi 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 Pengawas Organisasi. Auditor internal harus memiliki 

sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan 

timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). 

 Status organisasi audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. 

Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan 

dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang 

diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara bebas dari campur 

tangan pihak lain.   

2) Keahlian dan Kecermatan Profesional 

 Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional. 

a) Keahlian 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 

lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. 

b) Kecermatan Profesional 

Auditor internal harus menetapkan kecermatan dan keterampilan yang 

layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. 
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c) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensinya melalu Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan. 

 

2.1.4 Laporan Keuangaan 

Perusahaan wajib membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban 

terhadap pimpinan perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses 

akuntansi, dimana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, 

diklasifikasikan, diikhtisarkan, untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan 

keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dan harta, 

utang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya dari perusahaan yang bersangkutan. 

Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pimpinan perusahaan 

berupa ikhtisar keuangan. Laporan keuangan ini disusun oleh manajemen perusahaan 

sebagai alat komunikasi yang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan internal dan 

eksternal perusahaan. 

 

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan Par. 7, (2012:2): 

 “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara 

seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian intregral dari laporan keuangan.” 
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 Dari definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang dirancang untuk para pembuat keputusan 

baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan tersebut. 

 

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan keuangan (2012:4) menyatakan: 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka.” 

 

Sedangkan APB Statement No. 4 (AICPA) yang dikutif oleh Harapan (2002) 

membagi tujuan laporan keuangan menjadi dua yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima 

2. Tujuan Khusus 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi lainnya 

yang relevan. 
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Berbagai pendapat mengenai tujuan laporan keuangan ini pada hakekatnya 

adalah sama, yaitu untuk memberi informasi mengenai keadaan financial perusahaan 

kepada pihak luar perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, penyajiannya diharapkan secara wajar sesuai prinsip akuntansi 

yang berlaku umum, agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkannya secara 

tepat. 

 

2.1.4.3 Pemakai Laporan Keuangan 

SAK (2012) bab kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi 

pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan 

masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat digolongkan pemakai laporan keuangan 

menjadi dua bagian yaitu pamakai internal dan eksternal. Pihak internal yaitu pihak 

yang membutuhkan informasi dari dalam perusahaan dan pihak eksternal adalah 

pihak yang membutuhkan informasi dari luar perusahaan. Adapun pihak internal dan 

eksternal diantaranya: 

Internal: 

 Pemilik (owners), yaitu pihak yang menginvestasikan sumber dayanya kepada 

perusahaan. 

 Manajemen, yaitu pihak yang mengelola perusahaan untuk memaksimalkan 

keuntungan. 
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 Pegawai perusahaan, adalah pihak yang memberikan jasa dan keahliannya 

untuk membantu perusahaan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. 

 Komisaris (board of director), adalah pihak yang mengawasi manajemen 

dalam mengelola perusahaan. 

Eksternal: 

 Kreditor dan calon kreditor, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan dalam 

pemberian pinjaman kepada perusahaan. 

 Investor dan calon investor, adalah pihak yang memberikan investasinya 

untuk pengembangan perusahaan ke depan. 

 Analis keuangan dan pemerintah, adalah pihak yang mempunyai kepentingan 

dalam aspek pajak perusahaan. 

 

2.1.4.4 Penyajian dan Komponen Laporan Keuangan 

  PSAK No. 1 (2012:par9) menyatakan laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisikan data keuangan 

berupa posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang digunakan sebagai alat 

komunikasi bagi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

  Menurut PSAK No.1 (2012) tentang penyajian laporan keuangan 

merumuskan bahwa suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

perusahaan meliputi: 

1. Aktiva, 
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2. Kewajiban, 

3. Ekuitas, 

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, 

5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik,dan  

6. Arus kas 

Adapun komponen yang lengkap dalam laporan keuangan terdiri dari : 

1. Laporan posisi keuangan : Laporan yang berisikan informasi mengenai posisi 

aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. 

2. Laporan laba rugi komprehensif : Menyajikan hasil usaha, beban, laba atau 

rugi, dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu. 

3. Laporan perubahan ekuitas : Menyajikan informasi mengenai saldo laba. 

4. Laporan arus kas : Menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar 

dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode 

akuntansi. 

5. Catatan atas laporan keuangan : Berisi informasi ringkasan dasar pengukuran 

yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan atau kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. 

6. Laporan posisi keuangan awal periode : Disajikan ketika entitas menerapkan 

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-

pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam 

laporan keuangannya. 
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2.1.4.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik dari laporan keuangan yaitu informasi yang disediakan laporan 

keuangan harus bersifat kualitatif. Agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 

keputusan, informasi harus mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Kerangka Dasar 

Penyusunan dan penyajian Laporan keuangan (2012:6) menyatakan bahwa ciri-ciri 

karakteristik kualitatif laporan keuangan yang melekat adalah sebagai berikut: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktvitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi dan kemauan. Untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar namun informasi yang kompleks yang 

seharusnya dimaksudkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan 

hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit  untuk 

dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

yang relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. 
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Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam 

beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah tidak cukup untuk menentukan 

relevansinya. Informasi dianggap material kalau kelalaian untuk 

mencantumkan atau kelalaian dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. 

3. Keandalan 

Informasi dikatakan dapat diandalkan apabila secara relative bebas dari 

kesalahan dan menyajikan hal yang seharusnya keandalan tidak berarti 

ketepatan yang absolut. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang berdasarkan penilaian 

dan yang menggunakan estimasi dan perkiraan tidak mungkin akurat secara 

total, tetapi harus dapat diandalkan. Tujuannya adalah memberikan tiper 

informasi yang dapat memberikan kepercayaan bagi pemakainya. 

4. Dapat Dibandingkan 

Inti dapat dibandingkan adalah bahwa informasi menjadi lebih berguna ketika 

dapat dikaitkan dengan suatu brenchmark atau standar perbandingan dapat 

dilakukan dengan data dari perusahaan lain atau informasi yang sejenis 

dengan perusahaan yang sama tetapi pada periode yang berbeda. 

Perbandingan dalam data akuntansi untuk perusahaan yang sama selama 

beberapa periode sering disebut konsistensi. 
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Berdasarkan kutipan di atas mengenai karakteristik kualitatif laporan 

keuangan maka dapat disimpulkan, bahwa informasi keuangan dikatakan berkualitas 

atau sesuai dengan tujuan kualitatif apabila terdiri dari sifat-sifat seperti dapat 

dipahami, relevan, nilai umpan balik, tepat waktu, materialitas, keandalan, penyajian 

jujur, lengkap, netral, dapat diperbandingkan dan konsisten. 

 

2.1.4.6 Kualitas Laporan Keuangan 

Terkait fungsi akuntansi adalah menyajikan data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk pengambilan keputusan, perlu dijaga agar data yang disajikan 

memiliki kualitas tertentu sehingga berguna. Menurut Suharli (2006:29) menjelaskan 

tentang pengertian kualitas informasi keuangan: 

“Kualitas informasi dibedakan menjadi 2 yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. 
Kualitas primer informasi akuntansi adalah relevansi (relevance) dan dapat 

diandalkan (reliability). Sedangkan kualitas sekunder menggambarkan kemampuan 

sebuah informasi dapat diperbandingkan dengan informasi entitas bisnis lain 

(comparability)”. 

 

Dari pengertian kualitas informasi keuangan diatas, dapat disimpulkan 

terdapat sifat-sifat kualitas informasi dalam laporan keuangan yang digolongkan 

sebagai berikut yaitu: 

a. Kualitas Khusus Pemakai 

Dapat Dipahami (Understandability) 

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja terdiri dari informasi yang 

penting tetapi juga harus memuat informasi yang dapat dipahami oleh para 



30 

 

 

pemakainya. 

b. Kualitas Khusus untuk Pengambilan Keputusan Utama 

Berguna Untuk Pengambilan Keputusan (Decision Usefulness) 

Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan serta kinerja suatu perusahaan, yang nantinya akan bermanfaat bagi 

sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan. 

c. Kualitas Utama (Kualitas Primer) 

1) Relevan (Relevance) 

Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu 

keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi 

hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. 

Informasi disebut relevan apabila informasi tersebut mampu dan berguna dalam 

mempengaruhi keputusan manajer dengan mengubah atau yang menguatkan 

pengharapannya tentang hasil dan akibat tindakan atas kejadiannya. Dengan kata 

lain agar informasi relevan maka informasi itu harus memiliki predictive value 

(meramalkan nilai masa yang akan datang), feedback value (menguatkan atau 

mengoreksi pengharapan yang sudah lalu) pada saat yang sama dan harus 

disampaikan pada waktu yang tepat (Timeliness). 

Ada tiga karakteristik utama yaitu: 

 Nilai Prediktif (Predict Value) 
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Nilai prediktif (predictive value), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam 

membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa 

depan. 

 Nilai Umpan Balik (Feedback Value) 

Umpan balik (feedback value), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai 

dapat mengkonfirmasikan ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu. 

 Tepat Waktu (Timeliness) 

Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai 

sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan. 

2) Dapat Dipercaya (Reliability) 

Reliability maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan 

dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai 

dengan tujuannya. Reliability mempunyai dua karakteristik utama yaitu: 

 Dapat Diperiksa (Verifiability) 

Dapat diperiksa (veriviability), yaitu konsensus dalam pilihan pengukuran 

akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan bahwa 

apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil 

yang sama apabila diverivikasi dengan metode yang sama oleh pihak 

independen. 

 Kejujuran Penyajian (Representation Faithfulness) 

Kejujuran penyajian (representation faithfulness), yaitu adanya kecocokan 

antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya. 

3) Lengkap (Completeness) 
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Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang 

layak dari para pemakai. Informasi keuangan juga tidak hanya menghendaki 

pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, melainkan juga 

penyajian fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan 

menyesatkan pembacanya. Untuk itu maka harus terdapat klasifikasi, susunan, 

serta istilah yang layak dalam laporan keuangan. Demikian pula dengan 

semua fakta atau informasi tambahan  yang dapat mempengaruhi perilaku 

dalam pengambilan keputusan, harus diungkapkan dengan jelas dan lengkap. 

d. Kualitas Sekunder 

1) Dapat Dibandingkan (Comparability) 

Comparability berarti bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus 

digunakan metode yang sama sepanjang waktu oleh perusahaan tertentu agar 

bisa diperbandingkan. 

2) Konsisten (Consistance) 

Consistency berarti bahwa metode-metode akuntansi tidak dapat diubah 

apabila telah dipilih. Namun dalam prinsip akuntansi disebutkan bahwa boleh 

mengubahnya apabila alternatif lain yang juga sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang lazim dianggap lebih baik. Perubahan itu harus diungkapkan alasan 

mengapa prinsip alternatif itu dipilih. 

3) Netral (Neutrality) 

Neutrality maksudnya adalah informasi laporan keuangan tersebut haruslah 

netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan 
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untuk pihak umum bukan untuk pihak-pihak tertentu saja. 

 

2. 2 Kerangka Pemikiran 

 

2. 2.1 Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

 

Manajemen wajib membuat laporan keuangan yang diberikan kepada 

pemakainya untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan memiliki 

syarat kualitatif dengan ciri-ciri nya harus melekat dalam informasi akuntansi. Ruang 

lingkup auditor internal yang salah satu fungsinya membantu manajemen dalam 

mereviu keandalan (reabilitas dan integritas) informasi financial dan operasional serta 

cara yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan 

melaporkan informasi tersebut apakah telah akurat. 

Penelitian Pertamawati (2008) menyatakan bahwa profesionalisme auditor 

internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Semakin baiknya derajat keterlibatan auditor internal dalam pengawasan keandalan 

pelaporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Auditor Internal 

merupakan suatu profesi yang memiliki peranan tertentu dan menjunjung tinggi 

standar mutu pekerjaan dan mentaati kode etik. Untuk menjadi auditor internal yang 

profesional, seseorang harus patuh standar dan kode etik serta memahami kumpulan 

pengetahuan yang berlaku umum dalam bidang pengawasan internal yang dipandang 

penting, sehingga ia dapat melaksanakan kegiatan di dalam area yang cukup luas 

dengan hasil kerja yang memuaskan. Sikap profesionalisme harus menjadi acuan 
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dalam pelaksanaan fungsi audit internal. Kegiatan audit internal dilaksanakan dalam 

berbagai lingkungan yang berbeda-beda dan dalam organisasi yang memiliki tujuan 

yang berbeda, kesertaan dan kebiasaan yang tidak sama akan mempengaruhi 

pelaksanaan audit internal di masing-masing lingkungan.  

Para profesional diharapkan untuk memiliki tingkat kompetensi yang tinggi 

berkenaan dengan kinerja. Profesionalisme mungkin merupakan elemen motivasi 

yang berperan dalam pelaksanaan kinerja. Tingkat keberhasilan suatu pekerjaan dapat 

diukur dengan mengevaluasi kinerja yang telah dicapai. Evaluasi kinerja dapat 

dilakukan dengan melihat sudahkah terpenuhi kriteria-kriteria profesionalisme auditor 

internal.  

Dengan adanya sikap profesionalisme auditor internal dalam suatu perusahaan 

akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas perusahaan tersebut, baik dan buruknya. 

Tentunya perusahaan tersebut memiliki tujuan mencari laba, dari laba itulah 

perusahaan berusaha agar kualitas laporan keuangan dapat dipahami, relevan, andal, 

dapat dibandingkan, bersifat netral dan menyajikan yang seharusnya. Oleh karena itu 

profesionalisme auditor internal yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

2. 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menuangkan kerangka pemikiran 

dalam betuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 



35 

 

 

      Teori Agensi (Keagenan) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Penelitian 

  

2. 3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis 

yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut: 

Ho : tidak terdapat hubungan antara profesionalisme auditor internal dengan 

kualitas laporan keuangan. 

Ha  : terdapat hubungan antara antara profesionalisme auditor internal dengan 

kualitas laporan keuangan. 
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