
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis yaitu: 

1. Menurut Kamus Akuntansi (2000; 48): 

“Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos 
atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan 
yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Misalnya 
seorang pemeriksa (auditor) akan melakukan analisa perkiraan 
pengeluaran telah di bebankan terhadap pos yang tepat, yang 
diuji/diverifikasi dengan dokumen”. 
 

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002; 43): 

“Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 
sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya) suatu pokok atas 
berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 
antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 
arti keseluruhan”. 
 

  Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

suatu proses penilaian kritis, secara detail dan seksama terhadap suatu masalah 

kemudian mengintepretasikan hasil penelitian tersebut untuk mengambil 

kesimpulan. 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Pada saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai 

tuntutan berkembangnya dunia kerja dan perekonomian yang menuntut suatu 

perusahaan untuk menjalankan operasinya secara profesional yang berarti 

pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit internal muncul seiring dengan 

perkembangan tersebut. 
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The Institute of Internal Auditors (IIA,1995; 3) telah mendefinisikan 

audit internal sebagai berikut: 

“ Internal auditing is an independent appraisal function established within 
an organization to examine an evaluated its activities as a service to the 
organization. The objective of internal auditing is to assist members of 
the organization in the effective discharge of the responsibilities. To this 
end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, 
recommendations, counsel, and information concerning the activities 
reviewed. The audit objective include promoting effective control at 
reasonable cost”. 

 

 Definisi tersebut diartikan oleh Hiro Tugiman (1997; 11): 

 “Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevalusi 
kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal 
adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanankan 
tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksa internal akan 
melakukan analisis, penilaian, dan cara mengajukan saran-saran. Tujuan 
pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif 
dengan biaya yang wajar”. 

 

 Definisi audit internal mengalami perkembangan, seperti yang telah 

ditetapkan oleh IIA’S Board Of Directors pada bulan Juni 1999. Definisi baru 

tersebut tidak hanya merefleksikan perubahan yang telah terjadi dalam profesi, 

definisi tersebut juga mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih luas 

dan berpengaruh pada masa yang akan datang. Seperti yang dikutip dari Amin W. 

Tunggal (2005; 3) definisi baru tersebut adalah: 

 “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operation. It 
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
diclipined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control, and governance processes”. 
 

Adapun pengertian tersebut sesuai dengan Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal (KOPAI) (2005; 25), yang diartikan sebagai berikut: 

 “Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 
dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 
organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang 
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sistematis yang teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance”. 

 

 Dari definisi tersebut dapat diuraikan kata-kata kunci audit internal, 
sebagai berikut: 

1. Kegiatan assurance dan konsultasi, 

Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan kosultasi bagi organisasi atau 

perusahaan. 

2. Independen dan objektif, 

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 

internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, yang mana hal ini sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status 

organisasi dan sikap objektif para auditor internal. Status organisasi unit 

audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau 

menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan yang diberikan. Para auditor 

internal haruslah melakukan pemeriksaan secara obyektif. 

Objektif adalah sikap bebas yang dimiliki oleh auditor internal dalam 

melaksanakan pemeriksaan. 

3. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi, 

Auditor internal diharapkan dapat membantu organisasi atau perusahaan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

4. Pendekatan yang sistematis dan teratur, 

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus tepat pada pokok 

permasalahan atau tidak bias, sehingga permasalahan yang dihadapi 

organisasi atau perusahaan dapat segera terdeteksi dan diatasi. 

5. Pengelolaan risiko, 

Auditor internal memiliki fungsi dalam membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan sistem pengendalian intern. 
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6. Pengendalian, 

Auditor internal memiliki fungsi audit internal dalam membantu 

organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan 

cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektifitas pengendalian 

tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern. 

7. Proses Governance, 

Auditor internal memiliki fungsi audit internal dalam menilai dan 

memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses 

governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi. 

b. Memastikan peengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat di dalam organisasi. 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dini dan 

mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawas, 

auditor internal, auditor eksternal  serta manajemen. 

 

Berdasarkan definisi di atas jelas terlihat perbedaan pengertian audit 

internal antara definisi lama dan baru, seperti tampak pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

 
Tabel 2.1 

Perbedaan Pengertian Audit Internal Definisi Lama dan Definisi Baru 
 

Lama 1947 Baru 1999 

1. Fungsi penilaian independen 
yang dibentuk dalam suatu 
organisasi. 

1. Suatu aktivitas independen objektif

2. Fungsi penilaian. 2. Aktivitas pemberian jaminan 
keyakinan dan konsultasi 

3. Mengkaji dan mengevaluasi 
aktivitas organisasi sebagai 
bentuk jasa yang diberikan bagi 
organisasi 

3. Dirancang untuk memberikan 
suatu nilai tambah serta 
meningkatkan kegiatan operasi 
organisasi. 
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4.  Membantu agar para anggota 
organisasi dapat menjalankan 
tanggung jawabnya secara 
efektif. 

4.  membantu organisasi dalam    
     usaha mencapai tujuannya. 

5.  Memberi hasil analisis, 
penilaian, rekomendasi, 
konseling, dan informasi yang 
berkaitan dengan aktifitas yang 
dikaji dan menciptakan 
pengendalian efektif dengan 
biaya yang wajar. 

5.  Memberikan suatu pendekatan 
disiplin yang sitematis untuk 
mengevaluasi keefektifan 
manajemen risiko, pengendalian, 
dan proses pengaturan dan 
pengelolaan organisasi. 

Sumber : Hiro Tugiman (2004; 13) 

 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Adapun tujuan audit internal menurut IIA (1995; 95) yang dikemukakan 

sebagai berikut: 

“The objective of internal auditing is to assist members of the 
organization in the effective discharge of the responsibilities. To this end, 
internal auditing furnishes them with analyses, appraisals, 
recommendations, counsel, and information concerning the activities 
reviewed. The audit objective include promoting effective control at 
reasonable cost”. 
 

Dari pernyataan yang dikemukaan tentang tujuan audit internal, yang 

dialih bahasakan oleh Hiro Tugiman (1997; 99) dapat diartikan sebagai berikut: 

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi 
agar dapat melaksanankan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, 
periksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan cara mengajukan 
saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan 
pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”. 

 

 Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (KOPAI) (2004;8), 

menyatakan bahwa: 

 “Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter Audit Internal. Konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari 
pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”. 

 

 Dengan kata lain tujuan audit internal adalah memberikan pelayanan 

kepada organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan 
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yang diberikan sebagai tujuan akhir semua organisasi dapat melakukan 

tanggungjawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. Audit 

internal membantu manajemen dalam mencari berbagai kemungkinan yang paling 

baik dalam hal penggunaan sumber modal secara efisien dan efektif, termasuk 

efektivitas pengendalian dalam biaya yang wajar. Semua bantuan audit internal 

tersebut dapat diberikan melalui analisis-analisis, penilaian, saran-saran, 

bimbingan, dan informasi tentang aktivitas yang diperiksa. 

 Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas 

dan komplek, meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya 

administratif maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa 

fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya 

roda organisasi. Namun demikian audit internal bukan bertindak sebagai mata-

mata, tetapi merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapi. 

 Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (1997; 99-100), 

sebagai berikut: 

 “Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem 
pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan 
keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta 
kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. Pemeriksaan internal 
harus: 
a. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial 

dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, 
mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut; 

b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, 
hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan 
organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai 
kesesuaian dengan hal-hal tersebut; 

c. Mereview berbagai cara yang digunakan untuk melindungi harta dan, 
bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut; 

d. Menilaian keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai 
sumber daya; 

e. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 
hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanankan 
sesuai dengan yang direncanakan”. 
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Lingkup penugasan audit internal menurut Standar Profesi Auditor Internal 

(2004; 13) sebagai berikut: 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 
governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan 
menyeluruh yang meliputi: 
1. Pengelolaan risiko, 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara 
mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem 
pengendalian intern. 

2. Pengendalian, 
Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 
pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi 
kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta 
mendorong peningkatan pengendalian intern secara 
berkesinambungan. 
a. Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal harus 

mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian 
intern, yang mencakup governance, kegiatan operasi dan sistem 
informasi organisasi, hal ini harus mencakup: 
• Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi, 
• Keandalan dan integritas informasi, 
• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, 
• Pengamanan aset organisasi 

b. Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana 
sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan 
dan sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi. 

c. Auditor internal harus mereview kegiatan operasi dan program 
untuk memastikan sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh 
konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

d. Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan kriteria 
yang memadai. 

3. Proses governance, 
Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi 
yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai 
tujuan-tujuan berikut: 
a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi. 
b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas 
c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat di dalam organisasi. 
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d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan 
mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan 
pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen. 
Fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, 
implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran 
organisasi yang berhubungan dengan etika”. 

 
2.2.3 Pengertian Auditor Internal 

Semakin berkembangnya organisasi yang lebih komplek, maka auditor 

internal menanggapinya dengan mengembangkan keterampilan yang lebih khusus 

untuk memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. Saat ini banyak entitas berukuran 

kecil dan menengah, serta kebanyakan entitas besar telah memiliki staf audit 

internal. 

Audit internal telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan entitas dan saat 

ini telah menjadi segmen profesi akuntansi yang tumbuh dengan sangat pesat, 

dimana telah menciptakan suatu permintaan akan tenaga auditor internal yang 

mampu memberikan keyakinan bahwa pengendalian keuangan, ketaatan, serta 

operasi telah berjalan secara wajar dan organisasi dapat mencapai tujuannya. 

 Pengertian Auditor Internal menurut Dan M. Guy yang dialih bahasakan 

oleh Ichsan Setiyo Budi (2006; 5) adalah sebagai berikut: 

“Auditor internal ialah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu 
entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut” 
 
Pengertian Auditor Internal menurut Arens & Loebbecke yang dialih 

bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2003; 25) mengungkapkan bahwa 

“Auditor Internal ialah auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk 
melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, dengan 
tujuan untuk melaksanakan audit kepatuhan dan audit operasional”.  

 

2.2.4 Fungsi dan Tanggung  Jawab Auditor Internal 

Seiring dengan semakin berkembangnya profesi audit internal yang 

disebabkan semakin tingginya pengakuan atas pentingnya keberadaan audit 

internal bagi perusahaan. Tanpa adanya auditor internal pada suatu perusahaan, 

maka dewan direksi tidak memiliki suatu sumber informasi internal yang bebas 

mengenai kinerja para manajer. Hal yang harus ditekankan disini adalah auditor 
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internal merupakan bagian integral dari perusahaan dan fungsi yang diemban  dan 

dijalankannya adalah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan 

direksi.  

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (1997; 11) adalah sebagai 

berikut:  

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevalusi 
kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal 
adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanankan 
tanggung jawabnya secara efektif”. 

 

 Fungsi dan tanggung jawab dari audit internal menurut Mulyadi (2002; 

211) adalah sebagai berikut: 

 “Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja   

pengendalian intern suatu entitas”.  

 

 Dengan demikian fungsi dan tanggung jawab audit internal merupakan 

kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi dilakukan dengan 

cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa 

bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dengan cara 

menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar yang penting 

terhadap kegiatan manajemen. 

 Menurut Amin W. Tunggal (2005; 21), tanggung jawab departemen audit 

sebagai berikut : 

“1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program 
audit internal, mengarahkan personil, dan aktivitas-aktivitas 
departemen audit internal, juga menyiapkan rencana tahunan untuk 
pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang 
telah dibuat untuk persetujuan. 

2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit 
internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu 
dalam mengkoordinasikan usaha auditing dengan auditor independen 
agar memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha. 

3. Tanggung jawab staff auditor dalam pekerjaan lapangan audit serta 
melaksanakan tugas audit pada suatu lokasi audit”. 
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Fungsi dan tanggung jawab auditor internal akan berjalan dengan baik 

apabila pelaksanaan audit internal didukung oleh auditor internal yang berkualitas 

dan profesional. Hiro Tugiman (1995; 23), menyatakan bahwa:  

“Keberhasilan pelaksanaan fungsi audit internal ditentukan oleh status 
yang diberikan perusahaan atas departemen audit internal, juga akan 
sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan dari auditor internal 
itu sendiri, karena suatu fungsi pemeriksaan tidak akan berhasil tanpa 
adanya orang yang berintelegensi tinggi, berdaya imajinasi, daya analisis 
yang kuat, berinisiatif serta berkemampuan untuk mengkomunikasikan 
perkembangan perusahaan dengan orang lain”. 
 
Menurut Standar Profesi Auditor Internal (2004; 13) fungsi audit 

internal adalah sebagai berikut: 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan proses, pengelolaan resiko, pengendalian, dan 
governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan 
menyeluruh”. 
 

2.2.5 Independensi Auditor Internal 

Agar seorang auditor internal efektif dalam melaksanakan tugas, auditor 

internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan kegiatannya, hal ini 

berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak memihak kepada 

siapapun. Hal ini dapat dicapai bila fungsi auditor internal diberikan status dan 

kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan Standar Profesi Auditor 

Internal (2004; 7), sebagai berikut: 

“The internal audit activity should be independent and internal auditor 

should be subjective performing their work”. 

 
Independensi berarti bahwa auditor internal harus mandiri dan terpisah 

dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri 

apabila dapat melaksanakan pemeriksaanya secara bebas dan objektif sehingga 

dapat membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. 

Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas.  

Standar Profesi Auditor Internal (2004; 8), menyatakan bahwa: 
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“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 
fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. Independensi akan 
meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 
memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”. 
 

Objektivitas  adalah sikap mental yang bebas, yang harus dimiliki oleh 

auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh 

menempatkan penilaian sehubungan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak 

lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain. 

Standar Profesi Auditor Internal (2004; 8), menyatakan bahwa: 

“Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak 

memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan (conflict of interest)”.  
 

2.2.6 Kompetensi Auditor Internal 

Kualifikasi auditor internal menurut Amin W. Tunggal (2005; 22-27), 

antara lain adalah:  

“1.     Pendidikan dan latihan, 
Auditor internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang 
memadai, karena audit berhubungan dengan analisis dan 
pertimbangan. Oleh karena itu auditor internal harus mengerti catatan 
keuangan dan akuntansi sehingga dapat memverifikasi dan 
menganalisis dengan baik. 
 

2. Pengalaman, 
Selain pendidikan dan pelatihan seorang auditor internal juga harus 
berpengalaman di bidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang 
baru, ia harus dibimbing oleh auditor yang kompeten. 

3. Kualitas Pribadi, 
 Seorang auditor dikatakan kompeten bila memiliki ciri-ciri sebagai     
 berikut: 
a. Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi 

perusahaan, selain itu juga harus mempunyai perhatian terhadap 
prestasi dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat 
bawah sampai tingkat atas. 

b. Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan 
pekerjaannya. 

c. Auditor internal juga harus memandang suatu kesalahan sebagai 
sesuatu yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat 
sebisa mungkin dihindari. 
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d. Auditor internal harus menelaah semua pengaruh yang terjadi 
terhadap profitabilitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. 

e. Mempertimbangkan auditee, sebagai mitra, karena tujuan dari audit 
internal bukan mengkritik tetapi untuk meningkatkan operasi 
perusahaan. 

4. Imagination / daya khayal 
Seorang auditor internal harus mempunyai ide-ide yang cemerlang 
untuk membangun organisasi”. 
 

 Standar Profesi Auditor Internal (2004; 9) menyatakan bahwa: 

 “Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 
kecermatan profesional: 
1. Keahlian, 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 
kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 
perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang 
dibutuhkan untuk melaksankan tanggung jawabnya. 

2. Kecermatan Profesional 
Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang 
layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang bijaksana dan 
kompeten,dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan; 
kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan; 
kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 
governance; biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam 
penugasan; penggunaan teknik-teknik audit berbasis komputer dan 
teknik-teknik analisis lainnya. 
 

3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 
Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan,     
dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang 
berkelanjutan”. 
 

2.2.7 Kode Etik Auditor Internal 

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan kode moral masyarakat 

dan ada kalanya merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu guna 

diterapkan dalam suatu keadaan khusus. Kode etik dibuat dengan tujuan untuk 

mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kode etik auditor internal adalah pedoman tingkah laku yang dikeluarkan 

oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), adapun isi dari kode etik tersebut 

yang dikutip oleh Amin W. Tunggal (2005; 16) adalah sebagai berikut: 
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I. Prinsip-Prinsip 
Audit internal diharapkan untuk menerapkan dan menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip berikut: 
•  Integritas 

Integritas auditor internal membentuk kepercayaan dan 
menjadikannya sebagai dasar untuk kepercayaan di dalam 
pengambilan keputusan. 

•  Keobjektifan 
Auditor internal menunjukan level tertingginya di dalam 
mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi 
tentang aktivitas atau proses yang sedang dijalankan. Auditor 
internal membuat penilaian yang seimbang dari semua 
kemungkinan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh 
kepentingan pribadi ataupun yang lainnya di dalam keputusannya. 

•  Kerahasiaan 
 Auditor internal menghormati nilai dan hak milik dari informasi    
yang mereka terima dan tidak membukanya tanpa izin dari pihak    
yang berwenang kecuali ada peraturan atau ahli yang  
mengharuskan untuk melakukannya. 

• Kompeten 
Auditor internal menggunakan pengetahuan, keahlian, dan 
pengalaman yang dibutuhkan didalam melaksanakan pelayanan 
audit internal. 
 

II. Kaidah Tingkah Laku 
1. Integritas 

Auditor internal: 
 Diwajibkan menjalankan pekerjaanya dengan jujur, rajin, 

dan bertanggung jawab 
 Diwajibkan mematuhi hukum dan membuat peningkatan 

yang diterima oleh hukum. 
 Tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi ke dalam suatu 

aktivitas yang ilegal, atau mengajak kedalam aktivitas yang 
dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi. 

 Diwajibkan menghormati dan memberikan sumbangan 
terhadap tujuan yang pantas dan sah dari organisasi. 

2. Keobjektifan 
Auditor internal: 
 Tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi ke dalam suatu 

aktivitas atau hubungan yang mungkin mengganggu atau 
diperkirakan dapat menganggu penilaian yang tepat. 
Partisipasi ini termasuk aktivitas atau hubungan yang 
mungkin akan menimbulkan konflik terhadap kepentingan 
organisasi. 
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 Tidak diperbolehkan menerima sesuatu yang dapat 
menganggu atau diperkirakan akan mengganggu keputusan 
profesional. 

 Diwajibkan memperlihatkan semua fakta yang penting, 
apabila tidak, akan membuat laporan aktivitas pemeriksaan 
menjadi menyimpang.  

3.   Kerahasiaan 
Auditor Internal: 
 Diwajibkan berhati-hati di dalam penggunaan dan 

perlindungan dari informasi yang diperoleh dalam 
melaksanakan kewajibannya. 

 Tidak diperbolehkan menggunakan informasi untuk 
keuntungan pribadi atau dengan cara yang akan ditentang 
oleh hukum atau yang merusak sasaran yang sah bagi 
organisasi. 

4.  Kompetensi 
Auditor Internal: 
I. Diwajibkan hanya ikut serta dalam jasa pekerjaan dimana 

mereka memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman 
yang penting. 

II. Diwajibkan di dalam melakukan pelayanan audit internal 
sesuai dengan “standards for the professional practise of 
internal auditing”.  

III. Diwajibkan meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas 
pelayanannya. 

 

Qualified Internal Auditor (QIA) mempunyai kewajiban pada profesi, 

manajemen, pemegang saham, dan pada masyarakat umum untuk selalu 

memelihara standar perilaku profesional yang tinggi. Ketaatan pada kode etik ini, 

merupakan persyaratan untuk menjadi QIA, adapun pasal-pasal dari kode etik 

tersebut yang dikeluarkan Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (2004; 

lampiran I-6) adalah sebagai berikut: 

“1. QIA diwajibkan untuk bersikap jujur, objektif, dan hati-hati dalam 
menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya. 

2. Untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, QIA harus 
menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas. Walaupun demikian 
QIA dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang 
menyimpang atau melanggar hukum. 

3. QIA harus menghindari untuk terlibat kegiatan yang dapat 
menimbulkan konflik dengan kepentingan pemberi tugas, atau yang 
dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk 
secara objektif menyelesaikan tugas dan kewajibannya. 
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4. QIA dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pemberi tugas, 
klien, pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas, kecuali yang 
menjadi haknya. 

5. QIA harus bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan 
informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. QIA dilarang 
untuk menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, atau 
menggunakan sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan 
pemberi tugas. 

6. Dalam menyatakan pendapat QIA harus menggunakan semua 
kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai yang 
dapat mendukung pernyataannya. Dalam laporannya QIA harus 
mengungkapkan fakta-fakta material yang diketahuinya yang jika 
tidak diungkapkan akan dapat merubah laporan hasil kegiatan yang 
direview, atau dapat menutupi adanya praktek-praktek yang menyalahi 
prosedur dan kebijakan. 

7. QIA harus secara terus-menerus berusaha meningkatkan keahlian dan 
keefektifan dalam melakukan pekerjaannya. 

8. QIA harus terus menerus melakukan pendidikan profesi berkelanjutan 
sekurang-kuranganya selama 180 (seratus delapan puluh) jam efektif 
dalam waktu 3 (tiga) tahun.” 

  

Kode etik auditor internal disusun dengan tujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan perusahaan kepada auditor internal, dan untuk meningkatkan 

loyalitas auditor internal kepada perusahaan. Kode etik auditor internal 

memerintahkan auditor internal untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan 

organisasi tempat ia bekerja, dengan cara bekerja sebaik mungkin, menjalankan 

kode etik, serta menghindarkan diri dari aktivitas ilegal atau yang tidak 

sepantasnya dilakukan.  

 

2.2.8 Pelaksanaan Penugasan Audit Internal 

Standar Profesi Auditor Internal (1995; 39-59) mengemukakan 

pelaksanaan audit internal sebagai berikut: 

“Performance of audit work should include: 
1. Planning the audit; 
2. Examining and evaluation information; 
3. Communicating result; 
4. Following up”. 
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Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal di atas menurut 

Hiro Tugiman (1997; 53-78) adalah sebagai berikut: 

“1. Perencanaan harus di dokumentasikan dan mencakup: 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan; 
b. Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa; 
c. Menentukan sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan 

audit; 
d. Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu; 
e. Melakukan survei langsung; 
f. Menulis program audit; 
g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan; 
h. Mendapatkan persetujuan dan perencanaan pekerjaan audit. 

2. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi 
a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang 

lingkup dikumpulkan; 
b. Informasi harus mencukupi, kompeten, dan relevan; 
c. Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sampel harus 

dipilih; 
d. Proses pengumpulan analisis dan interpretasi serta dokumentasi 

harus diawasi untuk memelihara objektivitas. 
3. Audit internal harus melaporkan hasil audit: 

a. Laporan ditulis setelah pekerjaan selesai; 
b. Audit internal harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan 

rekomendasi-rekomendasi dengan pihak manajemen; 
c. Laporan harus objektif dan jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat 

waktu; 
d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan 

pernyataan keberhasilan pelaksanaan. Keberhasilan pelaksanaan 
disertai tindakan koreksi; 

e. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil 
pemeriksaan. 

4. Pemeriksa internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan 
tindakan yang pantas telah dilakukan”. 

 

Menurut Standar Profesi Auditor Internal (2004; 16) dalam melaksanakan 

penugasan audit, auditor internal harus melaksanakan hal sebagai berikut: 

“1. Mengidentifikasi informasi 

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, 
handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. 

2. Analisis dan evaluasi 
Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan 
pada analisis dan evaluasi yang tepat. 
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3. Dokumentasi informasi 
Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan 
untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 

4. Supervisi penugasan 
Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 
tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya 
kemampuan staf. 

 

2.2.9 Komunikasi Hasil Penugasan 

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan 

ditujukan kepada manajemen, pada dasarnya audit internal dirancang memperkuat 

sistem pengendalian internal, untuk menentukan ditaatinya prosedur atau 

kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa 

pengendalian intern yang ditetapkan cukup baik, ekonomis, dan efektif. Oleh 

karena itu auditor internal harus melaporkan kepada manajemen, apabila terdapat 

penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara 

perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi 

perbaikan tersebut. 

Laporan audit dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang 

dikemukakan oleh Gil Courtemanche, yang dialih bahasakan oleh Hiro 

Tugiman (1997; 191) sebagai berikut, bahwa laporan audit dianggap baik apabila 

memenuhi empat kriteria dasar. 

“1.  Objektivitas 

Suatu laporan audit objektif membicarakan pokok persoalan dalam 
auditing, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan 
dalam proses audit 

2. Berwibawa 

Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya 
dan mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang 
terdapat dalam laporan tersebut. Meskipun pembaca akan menerima 
temuan, simpulan, dan rekomendasi auditor internal, namun mereka 
cenderung untuk tidak menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka 
percaya pada laporan yang dibuat oleh auditor internal. 
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3. Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan 
gambaran tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar 
dan realistis. 

4. Cara penulisan yang profesional 

 Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis 
dengan memperhatikan sejumlah unsur yaitu : struktur, kejelasan, 
keringkasan, nama laporan, dan pengeditan”. 

 

 Laporan hasil audit menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor 

Internal (2004; 16-17) adalah: 

 “Auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 
waktu: 

1. Kriteria komunikasi 
Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, 
simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya 

a. komunikasi akhir penugasan bila memungkinkan memuat 
opini keseluruhan dan simpulan auditor internal. 

b. Auditor internal dianjurkan untuk memberikan apresiasi dalam 
komunikasi hasil penugasan terhadap kinerja yang 
membuahkan dari kegiatan yang direkrut. 

c. Bagaimana hasil penugasan disampaikan kepada pihak diluar 
organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan 
batasan dalam distribusi dan penggunaanya. 

2. Kualitas Komunikasi 
Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus 
akurat, objektif, ringkas, jelas, konstruktif, lengkap, dan tepat 
waktu. Dan jika terjadi kesalahan, penanggung jawab audit internal 
harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi pada 
semua pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya. 

3. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Dalam hal 
terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 
penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus 
mengungkapkan : 
a. standar yang tidak dipatuhi  
b. alasan ketidakpatuhan 
c. dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan. 

4. Diseminari hasil-hasil penugasan 
Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan 
hasil penugasan kepada pihak yang berhak”.  
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2.2.10 Pemantauan Tindak Lanjut 

Tindak lanjut merupakan tahap yang terakhir dari langkah kerja audit 

internal. Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai 

keyakinan bahwa tindakan yang layak telah diambil sesuai dengan yang 

dilaporkan pada laporan temuan audit. Bagian audit internal harus menentukan 

bahwa manajemen telah melaksanankan tindakan koreksi dan tindakan tersebut 

menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. 

Standar Profesi Auditor Internal (2004; 18), menyatakan bahwa: 

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak 
lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah 
melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung risiko karena 
tidak melakukan tindak lanjut”. 

 

2.3 Karir 

2.3.1 Pengertian Karir  

Pengertian karir menurut Marihot Tua Effendi Hariandja (2002; 219) 

yaitu: 

“Karir adalah keseluruhan jabatan / pekerjaan / posisi yang dapat diduduki 

seseorang selama kehidupan  kerjanya dalam organisasi atau dalam 

beberapa organisasi”. 

 
Sedangkan Rebecca Tee yang dialihbahasakan oleh Asnawi (2004; 11) 

mengungkapkan bahwa: 

“Karir lebih dari sekadar pekerjaan tetap, karir memiliki aktivitas-aktivitas 
seperti kontrak-kontrak permanen, freelance, konsultan, atau kerja sendiri, 
aktivitas pasca-pensiun, adanya pendidikan dan pelatihan formal, studi 
informal atau materi yang dipelajari sendiri, adanya keterlibatan publik 
serta menyangkut hobi dan minat”. 
 

Mathis dan Jackson yang dialihbahasakan oleh Sadell dan Hie (2002; 

62), memberikan pengertian karir sebagai berikut: 

“Karir adalah urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki 

seseorang sepanjang hidupnya”. 
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Dari beberapa pengertian di muka dapat disimpulkan bahwa karir 

merupakan semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama kehidupan 

kerjanya, yang memberikan nilai penting dalam kehidupan seseorang. 

 

2.3.2    Perencanaan Karir 

2.3.2.1 Pengertian Perencanaan Karir 

Perencanaan secara umum dapat diasumsikan mempunyai arti yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan, karena rencana sebagai hasil dari proses 

perencanaan itu sendiri berfungsi sebagai pengarah kegiatan dan evaluasi kegiatan 

tersebut. 

Menurut Mutiara S. Panggabean (2002; 59), perencanaan karir adalah: 

“Suatu proses yang digunakan seseorang  untuk memilih tujuan karir dan 
jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan suatu proses yang 
bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan individu 
dengan kesempatan untuk mengisinya secara sistematis ”. 
 

Sedangkan Marihot Tua Effendi Hariandja (2002; 220) mengungkapkan 

bahwa: 

“Perencanaan karir pada prinsipnya adalah tanggung jawab individu, 

karena individu yang lebih tahu mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan kebutuhan-kebutuhannya”. 

 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir merupakan suatu proses 

di mana seseorang akan memilih suatu tujuan karir dan jalur karir yang 

disesuaikan dengan kompetensi diri dan kesempatan untuk memenuhi 

kebutuhannya, yang dilaksanakan dengan sistematis. 
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2.3.2.2 Langkah-langkah Perencanaan Karir 

Menurut Mutiara S. Panggabean (2002; 59), proses atau langkah-

langkah yang akan ditempuh untuk menyusun suatu rencana karir terdiri dari hal-

hal berikut: 

1. Menilai Diri Sendiri 

Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau 

memahami diri sendiri. Misalnya, orang seperti apakah saya? 

Keterampilan apakah yang saya miliki? Bagaimana dengan bakat dan 

nilai yang saya miliki? Apakah saya menyukainya? Apa yang menjadi 

kekuatan atau kelebihan dan kelemahan atau kekurangan saya? 

2. Menetapkan Tujuan Karir 

Setelah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan 

setelah mendapatkan pengetahuan tentang arah dan kesempatan kerja, 

maka tujuan karir dapat dibentuk. 

3. Menyiapkan Rencana-rencana 

Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain 

kegiatan untuk mencapai tujuan karir. 

4. Melaksanakan Rencana-rencana 

Untuk mengimplementasikan suatu rencana kebanyakan diperlukan 

iklim organisasi yang mendukung.  

 

2.3.3     Pilihan Karir 

2.3.3.1  Pengertian Pilihan Karir 

Menurut Krech, Cruthfield dan Ballachey yang dialihbahasakan oleh 

Dewi Yanti Harahap (1998; 33), pilihan karir adalah: 

“Suatu usaha individu dalam mempersiapkan diri  untuk memasuki karir 
yang berhubungan dengan pekerjaan melalui serangkaian proses kegiatan 
yang terarah dan sistematis, sehingga mampu memilih karir sesuai dengan 
yang diinginkan”. 
 

Lebih lanjut Rebbecca Tee yang dialihbahasakan oleh Asnawi (2004; 3) 

mengemukakan bahwa: 
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“Untuk membuat pilihan terbaik dari semua pilihan karir yang ada di 
depan mata selama kehidupan kerja, harus jelas mengenai tujuan-tujuan, 
peka terhadap peluang, dan cepat dalam membuat keputusan-keputusan 
penting ketika diperlukan”. 
 

Dari pengertian-pengertian pilihan karir di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pilihan karir adalah semua usaha individu dalam serangkaian proses yang terarah 

dan sistematis, yang mempunyai kejelasan mengenai tujuan, untuk memasuki 

kehidupan kerja. 

Memilih karir yang tepat merupakan suatu kebutuhan yang relatif penting 

untuk individu di dalam menentukan pilihan pekerjaan. Hal ini dikarenakan 

pilihan pekerjaan yang tepat dapat mempermudah perjalanan karir, sehingga 

pilihan karir yang dipilih berjalan dengan baik. Perencanaan yang efektif akan 

membantu untuk senantiasa siap dan fokus, sehingga ketika memerlukan 

keputusan tentang pilihan karir maka dapat membuat pilihan yang tepat.  

 

2.3.3.2 Pengertian Faktor-Faktor 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002; 215) pengertian faktor 

adalah : 

 “Hal (keadaan,peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) 

terjadinya sesuatu”. 

 
 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994; 341) pengertian faktor 
adalah : 

 “Sesuatu yang turut serta menyebabkan atau mempengaruhi sehingga 

sesuatu terjadi” 

 
 Jadi berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor adalah beberapa hal atau keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya 

sesuatu peristiwa. 
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2.3.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Karir 

Menurut Mathis dan Jackson yang dialihbahasakan oleh Sadell dan Hie 

(2002; 63-64), faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir seseorang yaitu: 

“Empat karakteristik individual yang mempengaruhi bagaimana seseorang 

membuat pilihan karir mereka adalah minat, jati diri, kepribadian dan latar 

belakang sosial”. 

1. Minat 

Orang cenderung mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan 

minat mereka. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi dengan ilmu yang 

mereka pelajari selama perkuliahan akan mempengaruhi minat untuk 

memilih karir di masa yang akan datang. Adapun minat seseorang bisa 

berasal dari diri sendiri, dorongan orang tua atau mengikuti teman. 

2. Jati diri 

Karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang, juga sebagai 

hal yang membentuk jati diri. Jadi dengan adanya pilihan karir yang 

tepat, seseorang dapat memperjelas jati diri yang ada pada dirinya. 

3.  Kepribadian 

Faktor ini mencakup orientasi pribadi karyawan (sebagai contoh, 

apakah si karyawan bersifat realistis, menyenangkan dan artistik) dan 

kebutuhan individual (termasuk afiliasi, kekuasaan dan kebutuhan 

berprestasi). Jenis kepribadian yang dimiliki oleh seseorang 

merupakan penentu penting dalam pilihan karir. Salah satu tipe atau 

orientasi dari kepribadian seorang akuntan adalah kepribadian yang 

berorientasi konvensional, yaitu orang-orang yang tertarik pada 

kegiatan yang terstruktur dan teratur. 

4. Latar belakang sosial 

Status sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pekerjaan dari orang tua 

merupakan beberapa faktor yang termasuk dalam kategori ini. Status 

sosial ekonomi terdiri dari kelas atas, menengah, dan bawah. Untuk 

menjadi auditor internal status sosial ekonomi yang melatarbelakangi 

pada umumnya adalah kelas menengah ke atas dikarenakan untuk 
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memenuhi kualifikasi auditor internal memerlukan biaya yang tidak 

sedikit. 

Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan status sosial ekonomi, 

semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang maka tingkat pendidikan yang 

dapat di capai bisa semakin tinggi maka jenjang karirnya pun bisa berkembang 

dengan baik. Pekerjaan dari orang tua dapat menjadi salah satu faktor seseorang 

untuk memilih karir yang sama, karena pekerjaan orang tua yang sukses bisa 

mempengaruhi seseorang untuk mengikuti jejak karir dengan mengamati dan 

mempelajari langkah-langkah dari orang tuanya.  

 
2.3.4     Pilihan Karir Akuntansi 

Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (1999; 7), pilihan karir dalam 

profesi akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bidang utama, yaitu: 

“Public Accounting, Private Accounting, dan Not For-Profit Accounting’. 

1. Public Accounting 

Akuntan publik meliputi penyediaan jasa kepada masyarakat umum, 

seperti halnya dokter melayani  pasiennya. Praktik akuntan publik terdiri 

dari tiga bidang, yaitu: 

1) Auditing, merupakan bidang akuntansi publik yang meliputi 

pemberian jasa pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan dan 

menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

2) Perpajakan (taxation), merupakan bidang akuntansi publik yang 

meliputi pemberian jasa di bidang perpajakan, seperti perencanaan dan 

konsultasi pajak  

3) Konsultasi Manajemen (Management Consulting), mencakup berbagai 

jasa manajemen, misalnya membantu pemasangan sistem akuntansi 

terkomputerisasi untuk membantu efisiensi perusahaan. 

2. Private Accounting 

Private atau managerial accounting berkaitan dengan aktivitas di dalam 

perusahaan, di antaranya adalah: 
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1) Akuntansi biaya (cost accounting), mencakup penentuan biaya 

produksi suatu produk tertentu. 

2) Penganggaran (budgeting), yaitu membantu manajemen dalam 

mengkuantifikasikan tujuan, berkaitan dengan pendapatan, harga 

pokok dan beban operasi. 

3) Akuntansi Umum, meliputi transaksi harian serta menyiapkan laporan 

keuangan dan informasi yang berkaitan. 

4) Sistem Informasi Akuntansi, mencakup desain sistem pemrosesan 

data, baik manual maupun secara terkomputerisasi. 

5) Internal Auditing, yaitu me-review operasi perusahaan untuk 

menentukan kepatuhan terhadap kegiatan manajemen, mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas operasional organisasi, serta memastikan 

kewajaran laporan keuangan.  

Pada dasarnya, karir dalam private accounting meliputi mengembangkan, 

menghasilkan, dan mengevaluasi data sehingga berguna untuk membuat 

keputusan bisnis dan mengembangkan rencana strategik. Selain itu juga 

meliputi pelaporan terhadap temuan data kepada pihak dalam dan luar 

perusahaan. Profesi dalam private accounting misalnya auditor internal, 

staf akuntansi, analisis, controller, dan chief financial officer. 

3. Not For-Profit Accounting 

Not For-Profit Accounting berkaitan dengan penyediaan jasa yang tidak 

berorientasi pada laba, meliputi pekerjaan di: 

1) Pemerintahan, berkaitan dengan pekerjaan pemerintah dan bekerja di 

instansi pemerintah seperti instansi pajak dan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) 

2) Pendidikan, berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan akuntansi di 

sekolah atau perguruan tinggi. Profesi dalam pendidikan akuntansi di 

antaranya dosen atau guru akuntansi dan sebagainya. 
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2.3.4.1  Faktor-faktor Pemilihan Karir Akuntansi 

Berdasarkan pada penelitian Lutfi Haris dan Ali Djamhuri yang tertulis 

pada Jurnal Telaah Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No.2, September 

2001 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan penelitian Leo Khadafi 

terhadap lima perguruan tinggi di Bandung tahun 2003 mengenai analisis faktor-

faktor yang melatarbelakangi pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi, 

mengungkapkan bahwa terdapat lima faktor yang dominan dalam pemilihan karir 

bagi mahasiswa akuntansi yaitu: 

“1.  Nilai intrinsik atau nilai hakiki dari sebuah pekerjaan 
  2.  Fleksibilitas pekerjaan  
  3.  Peluang pasar pekerjaan 
  4.  Keuntungan yang dirasakan 
  5.  Beban yang akan ditanggung”. 
 

Faktor-faktor pemilihan karir sebenarnya muncul dari penilaian diri 

terhadap jenis karir yang akan dipilih. Dengan mengetahui secara lengkap hal-hal 

mengenai suatu karir, maka dapat diinterpretasikan faktor-faktor tersebut. Prinsip 

yang digunakan oleh lulusan perguruan tinggi biasanya adalah memperoleh 

pekerjaan terlebih dahulu, masalah gaji, lamanya menunggu pekerjaan, posisi, 

kesempatan, relevansi pekerjaan merupakan bagian dari memperoleh kesempatan 

kerja tersebut. 

Terdapat lima faktor yang dominan dalam pemilihan karir mahasiswa 

akuntansi antara lain: nilai intrinsik atau nilai hakiki dari sebuah pekerjaan; 

fleksibilitas pekerjaan; peluang pasar pekerjaan; keuntungan yang dirasakan; 

beban yang akan ditanggung. Faktor-faktor tersebut akan digunakan untuk 

menganalisis latar belakang mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai 

auditor internal sesuai dengan judul penelitian, selain faktor-faktor lainnya dari 

literatur-literatur dan survei lapangan oleh penulis sendiri. Hal tersebut 

dikarenakan penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang sebelumnya 

pernah dilakukan dan faktor-faktor tersebut dirasakan dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 

 
 


