
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Audit Internal  

2.1.1 Pengertian Audit  

Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai audit internal, penulis ingin 

terlebih dahulu menjelaskan mengenai audit.  

Pengertian audit menurut Arens et al  (2010:4) adalah: 

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information 
to determine on report on the degree of correspondence between the 
information and established criteria. Auditing should be done by a competent, 
independent person.

   

Menurut Arens et al (2008;16-19), audit pada umumnya dapat dikelompokkan 

menjadi tiga jenis, yaitu :  

CPAS perform three primary types of audit:  
1. Financial Statement Audits  
2. Operational Audits  
3. Compliance Audits

  

Untuk lebih memahami masing-masing jenis audit di atas, maka berikut ini adalah 

uraian penjelasan dari masing-masing jenis audit: 

1. Financial Statement Audits (Pemeriksaan Laporan Keuangan) adalah 

pemeriksaan yang dilakukan oleh audit eksternal atau akuntan publik atas laporan 

keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menilai kewajaran 

penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan berupa audit report yang berisi 

mengenai opini akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan, yang kemudian 

dipublikasikan kepada publik bersama dengan laporan keuangan auditan. 

2. Operational Audits (Pemeriksaan Operasional) merupakan pemeriksaan 

terhadap suatu bagian dari prosedur dan metode operasi perusahaan dengan tujuan 

untuk menilai keefesienan dan keefektifan kegiatan, serta untuk menilai cara-cara 



untuk pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut. Umumnya setelah 

dilakukan pemeriksaan, auditor akan memberikan masukan untuk perbaikan kepada 

manajemen perusahaan. Masukan ini tidak terbatas dalam lingkup akuntansi saja, 

tetapi juga pada bidang-bidang lain yang sesuai dengan keahlian auditor. 

3. Compliance Audits (Pemeriksaan Kepatuhan) adalah pemeriksaan yang 

bertujuan untuk mengetahui kepatuhan klien terhadap prosedur tertentu, aturan atau 

peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil pemeriksaan 

biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi dilaporkan kepada pihak yang 

mengeluarkan kriteria untuk melakukan Compliance Audits tersebut dan derajat 

kepatuhan kepada kriteria.  

2.1.2  Pengertian Audit Internal  

Definisi audit internal sangat beragam, tidak ada satu definisi baku yang dapat 

menjelaskan mengenai audit internal. Secara sederhana audit internal dapat diartikan 

sebagai suatu audit yang dilakukan oleh pihak intern dalam arti oleh pegawai 

perusahaan itu sendiri yang telah ditunjuk untuk menjalankan fungsi audit internal, 

dalam hal ini auditor internal. Hal ini berbeda dengan audit eksternal, karena audit 

eksternal dilakukan oleh pihak luar perusahaan yang independen, yaitu akuntan 

publik.  

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan audit internal yang 

dikutip oleh Arens et al (2010;770) sebagai berikut : 

Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity design to add value and improve an organization s operation. It helps 
an organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiviness of risk 
management, control, and governance processes.

  

Definisi audit internal yang dikemukakan oleh IIA di atas mengandung arti  

bahwa auditor ditantang untuk berbuat lebih banyak lagi dengan biaya yang semurah-

murahnya dan lebih menampakkan nilai tambah organisasi itu sendiri.   



Sementara itu acuan bagi auditor internal Indonesia dapat kita lihat pada 

Pernyataan tanggung jawab internal auditor yang disusun oleh Hiro Tugiman 

(1996;10): 

Internal auditing adalah fungsi penilaian yang independen yang dibuat dalam 

suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

  

Standar Profesi Audit Internal (2004;5) mendefinisikan audit internal  

sebagai berikut: 

Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 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 dan teratur 
untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, 
pengendalian, dan proses governance.

  

Dari semua definisi audit internal yang telah dikemukakan, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan 

pengendalian intern dan pengawasan di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan untuk meningkatkan 

keefisienan, keefektifan, dan keekonomisan kegiatan operasionalnya.  

2.1.3  Jenis-jenis Audit Internal 

Terdapat tiga tipe audit internal menurut Larry P, Konrad (1999) yang 

dibedakan menurut cakupannya, yaitu operational audit, management audit, dan 

financial audit. Penjelasan mengenai ketiga tipe audit internal  

dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2000;7) tersebut adalah sebagai berikut:     



1. Operasional Audits 
An operational audit is a future oriented, independent, and systematic 

evaluation performed by the internal auditor for management of the 
operational activities controlled by top-middle and lower-level management 
for the purpose of improving the attainment of the other organizational 
objectives.

  

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit operasional 

merupakan salah satu audit internal yang berfokus pada kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh manajemen tingkat menengah-atas dan manajemen tingkat bawah 

pada sebuah organisasi. 

2. Management Audit 
A management audit is a future oriented, independent, and systematic 

evaluation of the activities of all levels of management performed by internal 
auditor for the purpose of improving the attainment of the other 
organizational objectivies.

  

Manajemen audit merupakan internal audit yang mengevaluasi kegiatan 

manajemen secara keseluruhan dan mencakup semua tingkatan manajemen. Baik 

operasional audit maupun manajemen audit, keduanya berorientasi ke masa 

mendatang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

3. Financial Audit 
A financial audit is a historically oriented, independent evaluation 

performed by the internal auditor or the external auditor for the purpose of 
attesting to the fairness, accuracy, and reability of the financial data.

  

Financial audit yang dilakukan oleh internal auditor terhadap laporan 

keuangan organisasinya hampir sama dengan financial audit yang dilakukan oleh 

internal auditor lebih menekankan pada aspek pendeteksian kemungkinan adanya 

perbaikan dan bersifat membantu kerja eksternal auditor.  

Istilah audit internal sering digunakan bergantian dengan istilah operational 

audit, performance audit, program result audit, dan efficiency audit. Beberapa orang 

menggunakan istilah internal audit dan manajemen audit secara 

bergantian/identik. 



2.1.4  Perkembangan Audit Internal 

Audit internal di Indonesia dewasa ini dipandang sebagai salah satu unsur 

penting, baik oleh perusahaan maupun organisasi besar atau kecil karena perannya 

yang sangat besar dan lingkupnya yang semakin luas. 

Perkembangan audit internal, telah merengkuh bidang keuangan, 

pemenuhan kinerja, nilai uang, operasional, sistem informasi, kepatuhan, proyek, 

manajemen, dan efektivitas serta tugas-tugas khusus lainnya. Seiring dengan 

perkembangan bidang audit internal tersebut, maka kebutuhan akan auditor yang 

berkompeten pun semakin meningkat. Audit internal saat ini baik di dunia secara 

keseluruhan maupun di Indonesia tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh auditor 

internal saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh akuntan publik dan konsultan 

manajemen.  

Di dalam pelaksanaan audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan 

sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi 

informasi tersebut. Informasi memiliki berbagai bentuk, sedangkan kriteria untuk 

mengevaluasi informasi cukup beragam dan audit dilakukan oleh orang yang 

berkompeten.   

Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah menjawab, bahwa keberadaan 

atau alasan diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit ditujukan untuk 

memperbaiki kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk sebuah perusahaan, divisi, 

departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, sistem 

atau proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja audit, maka 

akan menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.       



2.1.5  Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Secara umum tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen 

menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan dan 

keefektifan dari pengendalian internal perusahaan dan kualitas pelaksanaan aktivitas-

aktivitas perusahaan. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan 

mengajukan saran. 

Ratliff (1996;9) mengemukakan tujuan audit internal sebagai berikut: 

The primary objective of internal auditing is to provide an appraisal of the 
organization s controls to ensure that business risk is addressed and that the 
goals and objectives are achieved efficiently, effectively, and economically.

  

Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (1997;99) adalah sebagai 

berikut: 

Membantu  para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 
tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan 
analisis penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan 
mencakup pula pengembangan, pengawasan yang efektif dengan biaya yang 
wajar

  

James A. Cashin (1998;4) menjelaskan tujuan audit internal sebagai 

berikut: 

The overall objective of internal auditing is to assist all members of 
manajement in the effective discharge of their responsibilities, by furnishing 
them with analysis, appraisal, recommendations and pertinent comment 
concerning the activities reviewed. The internal auditor, therefor,  should be 
concerned with any phase of business activity where can be accounting and 
financial record to obtain of full understanding of the operational under 
review.

  

Menurut Konsorsium Organisasi Standar Profesi Audit Internal (2004;11) 

menyatakan bahwa fungsi audit internal yaitu: 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal 

secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut 

memberikan nilai tambah bagi organisasi.

 



Ruang lingkup audit yang telah dikemukakan oleh IIA, menurut Hiro 

Tugiman (1996;20) maka The Institute of Chartered Accountants in Australia 

mengemukakan tentang ruang lingkup audit internal, yaitu: 

The scope and objective of internal audit vary widely and are dependent 
upon the size and the structure of the entity and the requirements of its 
managements. Normally however internal audit operates in one or more of 
the following areas: (a) Review of accounting system and related internal 
control: (b) Examination of the management of financial and operating 
information: (c) Examination of the economy, efficiency, and effectiviteness of 
operation including non-financial control of an organization.

  

Sedangkan mengenai ruang lingkup audit internal menurut The Institute of 

Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001;23) adalah sebagai 

berikut: 

The scope of audit internal should encompass the examinations of the 

adequacy and effectiveness the organizations system of internal controls and 

the quality of performance in carrying and assigned responsibilities.   

Definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal harus 

meliputi pengujian dan pengawasan terhadap kemandekan dan efektivitas sistem 

pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja berkaitan dengan tanggungjawab 

organisasi. Maka mulai tahun Juni (1999) ruang lingkup tugas auditor internal 

sebagai berikut: 

The internal audit activity should evaluate and contribute to the 

improvement of risk management, control, and governance processes using a 

systematic and disciplined approach.

     



Ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) 

 

IPPF (2009;27): 

The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement 

of governance, risk management, and control processes using systematic and 

disciplined approach.

   

Berdasarkan Statement Responsibility of Internal Auditing, ruang lingkup 

audit internal meliputi: 

1. Penelaahan atas keandalan dan kejujuran informasi keuangan dan operasi 

serta metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 

2. Penelaahan sistem yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan, 

rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat membawa dampak yang 

penting bagi operasi dan pelaporan, serta menentukan apakah organisasi telah 

mengikuti hal tersebut. 

3. Penelaahan cara-cara pengamanan harga dan selanjutnya menelusuri 

keberadaan harga tersebut. 

4. Penilaian keefisienan dan keekonomisan penggunaan sumber daya. 

5. Mereview operasi dan penggunaan program untuk memastikan bahwa hasil-

hasilnya telah konsisten terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan juga 

operasi dan program tersebut telah dijadikan dasar penyusunan rencana. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan tujuan audit 

internal sangat luas, tergantung pada besar kecilnya suatu organisasi dan permintaan 

dari pihak manajemen organisasi yang bersangkutan.     



2.1.6  Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal  

Mengenai wewenang dan tanggungjawab audit internal, menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) yang dituangkan dalam SPAP (2001;322.1) adalah: 

Auditor Internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi kepada 
manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara 
wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawab 
tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan 
dengan aktivitas yang diauditnya. Tanggung jawab penting fungsi audit 
internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas.

  

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Standar Profesi Audit Internal 

(SPAI) (2004;8), menyebutkan bahwa: 

Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 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.

   

Pernyataan diatas dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 

Auditor Internal harus dinyatakan dalam dokumn tertulis secara formal. Secara garis 

besar dan tanggung jawab seorang auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-

kelemahan yang ditemukannya. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.  

2.1.7 Kriteria Penilaian Audit Internal  

Kesulitan utama yang ditemui dalam audit internal ialah dalam menentukan 

kriteria khusus untuk menilai pencapaian kehematan, efisiensi, dan keefektifan dalam 

pengunaan sumber daya. Dalam pemeriksaan laporan keuangan historis, Standar 

Akuntansi Keuangan merupakan kriteria yang luas dalam penilaian persentasi yang 



wajar. Dalam audit internal, tidak ada kriteria demikian yang secara baik 

didefinisikan.  

Terdapat beberapa sumber kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kriteria penilaian tertentu, antara lain: 

a) Prestasi di masa lampau (historical performance) 

b) Prestasi yang dapat diperbandingkan (comparable performance) 

c) Standard teknik (engineered standard) 

d) Diskusi dan persetujuan. 

Namun demikian, di dalam standar bagi pemeriksaan intern yang dikeluarkan 

oleh The Institute of internal Auditors (IIA) dan Government Accounting Office 

(GAO) terdapat pula standar bagi pelaksanaan kehematan dan efisiensi pemeriksaan 

dan programme result audits yang merupakan inti dari pedoman dalam melaksanakan 

audit internal, paling tidak sebagian diantaranya.  

2.1.8 Perbedaan antara Audit Internal dengan Audit Keuangan  

Perbedaan antara audit internal dengan audit keuangan terletak pada tekanan 

pemeriksaan yang diberikan. Pemeriksaan pada audit keuangan ditekankan pada 

bidang keuangan, fakta yang menjadi dasar penilaiannya adalah catatan akuntansi 

yang memberikan data historis sehingga fungsi pemeriksaan lebih bersifat penilaian 

semata. Sementara itu ruang lingkup audit internal meliputi bidang keuangan dan non 

keuangan, di mana yang menjadi dasar penilaiannya melibatkan berbagai aspek 

pemanfaatan sumber daya, hasil kerja dan manfaat.  

Perbedaan penting lainnya antara audit internal dengan audit keuangan adalah 

dalam hal pengukurannya. Audit keuangan lebih menekankan pada pembuktian 

kewajaran laporan keuangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Dalam hal ini kriteria evaluasi terhadap perkiraan dan pengungkapan yang tercantum 

dalam laporan keuangan telah didefinisikan dengan jelas. Sedangkan pengukuran 

terhadap keefektifan, efisiensi, dan  kehematan lebih sulit dilakukan, karena tidak ada 



kriteria atau standar yang diterima secara umum. Standar pengukuran yang digunakan 

adalah standar pengendalian yang ditetapkan oleh manajemen.  

Secara ringkas, perbedaan-perbedaan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 

berikut ini:   

Tabel 2.1 Perbedaan Manajemen Audit dengan Financial Audit 

Karakteristik Financial Audit Manajemen Audit 
1. Tujuan  Menyatakan pendapat tentang 

kewajaran laporan keuangan. 
Menilai dan meningkatkan 
efisiensi dan keefektifan 
pengelolaan. 

2. Ruang Lingkup Data/ catatan keuangan. Operasi dan fungsi. 
3. Orientasi Urusan keuangan dalam 

periode yang sudah lalu. 
Urusan operasional yang sudah 
lalu, sekarang dan masa yang 
akan datang. 

4. Standar Penilaian  Prinsip-prinsip akuntansi yang 
sudah lazin dipakai atau 
diterima secara umum. 

Prinsip-prinsip operasi 
manajemen. 

5. Metode Standar-standar pemeriksaan 
yang lazim diterima/ dipakai 
secara umum. 

Teknik-teknik operasi 
manajemen. 

6. Presisi (ketepatan) Definitif. Relatif. 
7. Pemakai Terutama pihak luar, pemegang 

saham, publik, pemerintah. 
Biasanya intern, umumnya 
pimpinan.  

8. Realisasi Aktual. Potensial. 
9. Keharusan Diharuskan oleh undang-

undang/peraturan. 
Tidak harus, terutama 
merupakan prerogative 
pimpinan. 

10. Sejarah Sudah berusia lama. Belum lama, berkaitan dengan 
adanya pendekatan system 
(system approach). 

11. Katalisator  Tradisi. Terutama permintaan 
pemimpin. 

12. Frekuensi Teratur, paling sedikit setahun 
sekali.  

Sumber: Amin Widjaja Tunggal,2000;8-9     



 
Selain itu, perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 2.2 Perbedaan Auditor internal dan Auditor Eksternal  

Auditor Internal Auditor Eksternal  

Pemberi kerja Perusahaan, unit pemerintah 
dan entitas nirlaba. 

Kantor Akuntan Publik.  

Lisensi (di AS) Certified internal Auditor. Certified Public Accountant.  

Persyaratan Lisensi Tidak ada. Ada. 

 

Bertanggung jawab kepada Manajemen senior dan dewan 
direksi. 

Pihak ke-tiga  
(investor dan kreditor). 

Sumber: Guy, Alderman, Winters, 2003;409   

Audit internal dapat dilakukan oleh akuntan publik, konsultan manajemen dari 

kantor akuntan atau auditor internal. Auditor internal berada dalam posisi yang unik 

dalam melaksanakan audit internal. Hal ini dikarenakan auditor internal mempunyai 

pengetahuan yang lebih baik tentang perusahaan dan usahanya dibandingkan dengan 

pihak ekstern perusahaan, dan ini sangat penting untuk dapat melakukan audit 

internal yang efektif.  

2.2  Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal 

Meskipun laporan audit telah diterbitkan, bukan berarti bahwa tahap audit 

yang dilakukan telah selesai. Pemantapan dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan 

perbaikan obyek pemeriksaan berdasakan rekomendasi yang diberikan sangat penting 

dalam audit internal. Audit akan kurang bermanfaat apabila hasil temuan audit yang 

ada tidak ditindaklanjuti oleh pihak manajemen. 

Masalah tindak lanjut ini tidak tuntas akan terlepas dari pelaksanaan tahap 

sebelumnya. Temuan yang tidak tuntas akan dibicarakan, termasuk rekomendasi yang 

tidak disepakati oleh objek pemeriksaan karena karena akan sangat berpengaruh 

terhadap kelancaran tindak lanjut. Tindak lanjut ini harus mencakup penentuan 



kelayakan tindakan yang diambil oleh auditee dalam mengimplementasikan 

rekomendasi. 

Hiro tugiman  (1997;75) dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal, 

menyatakan bahwa: 

Pemeriksa Internal harus terus-menerus meninjau dan melaksanakan 

tindak lanjut (follow-up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

  

Tindak lanjut dapat mengambil 3 (tiga) bentuk umum yaitu: 

1. Manajemen tingkat atas berkonsultasi dengan auditee untuk memutuskan 

jika, kapan, dan bagaimana sejumlah rekomendasi auditor akan dilakukan. 

2. Auditee melakukan keputusan tersebut. 

3. Auditor bersama dengan auditee memeriksa kembali apakah tindakan 

koreksi telah diambil dan hasil yang diharapkan sedang dicapai. 

Auditor harus menetapkan suatu prosedur tindak lanjut untuk memonitor  

dan meyakinkan bahwa manajemen telah mengambil tindakan perbaikan atas 

rekomendasi audit internal, atau manajemen yang bersangkutan menerima resiko 

untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi audit tersebut.  

Konsorsium Organisasi Audit Internal (SPAI, 2004;18), menyatakan bahwa: 

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

    

2.2.1  Rekomendasi 

Rekomendasi audit dimuat dalam laporan audit. Rekomendasi pastilah 

menyangkut tentang tindakan perbaikan yang dianggap perlu oleh auditor. Namun, 

pelaksanaannya tetap diserahkan kepada auditee, auditee dapat melaksanakan 

rekomendasi tersebut atau menolaknya dengan menanggung resiko yang mungkin 

terjadi atau melakukan tindak lanjut yang dianggap oleh auditee lebih efektif.  



2.2.2 Rekomendasi Audit yang Baik 

Rekomendasi menggambarkan bentuk tindakan yang harus dipertimbangkan 

oleh manajemen perusahaan dalam meralat kondisi yang telah berlangsung serba 

salah satunya atau memperbaiki kelemahan sistem dan pengawasan, ataupun 

keduanya. Rekomendasi harus bersifat positif, spesifik, dan harus mengidentifikasi 

siapa yang akan melaksanakannya. Lebih diutamakan supaya internal auditor 

mengajukan suatu metode atau beberapa alternatif metode untuk memperbaiki suatu 

kondisi. Selain itu mereka juga harus menjelaskan bahwa memilih suatu bentuk 

tindakan perbaikan merupakan tugas manajemen perusahaan. Rekomendasi auditor 

internal merupakan pilihan potensial yang harus dipertimbangkan bersamaan dengan 

pilihan lain yang memungkinkan untuk diambil, karena manajemen perusahaan 

(bukan audit internal) yang akan melaksanakan tindakan perbaikan tersebut.  

Sukrisno Agoes  (2004;233) mengemukakan beberapa prinsip yang harus 

diikuti agar bias diperoleh rekomendasi yang efektif, yaitu:  

    a.   Rekomendasi harus komprehensif. 
b. Rekomendasi harus spesifik. 
c. Rekomendasi harus disusun dengan baik. 
d. Rekomendasi harus mudah dijalankan. 
e. Rekomendasi harus beralasan.

  

2.2.3  Pengertian Tindak Lanjut 

Menurut Akmal (2006) tindak lanjut hasil pemeriksaan didefinisikan sebagai 

suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu 

tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi 

dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Termasuk temuan-temuan yang berkaitan 

yang diperoleh oleh pemeriksa baik intern maupun ekstern.  

Dalam standar profesi disebutkan bahwa pemeriksa intern harus melakukan 

tindak lanjut untuk memastikan apakah tindakan koreksi telah dilakukan oleh 

manajemen atas temuan yang dilaporkan. Kewajiban atau tanggung jawab untuk 



melaksanakan tindak lanjut oleh unit pemeriksa intern harus dicantumkan dalam 

piagam pengukuhan wewenang dan tanggung jawab pemeriksa intern (audit charter). 

Tindak lanjut berarti suatu aksi atau tindakan koreksi (corrective action) 

sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala 

kegiatan pada tujuan yang sebenarnya. 

Tindak lanjut menurut Hiro Tugiman (1997;72) adalah: 

Suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan 

waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap 

berbagai temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan.

  

2.2.4   Tujuan dan Manfaat Tindak Lanjut 

Tindak lanjut audit internal bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa 

manajemen telah mengambil tindakan koreksi atas berbagai temuan yang dilaporkan 

atau manajemen telah menetapkan besarnya resiko yang dihadapi jika tidak dilakukan 

tindakan koreksi.  

Manfaat tindak lanjut rekomendasi audit internal adalah untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan agar apabila terdapat ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan dalam melaksanakan kegiatan operasional dapat segera diperbaiki, 

sehingga kegiatan operasional perusahaan tetap mendukung perusahaan dalam 

mencapai tujuan utamanya.  

2.2.5 Pihak-pihak yang Terkait dalam Proses Tindak Lanjut 

Proses pelaksanaan tindak lanjut tidak hanya melibatkan auditor internal 

auditee, tetapi juga manajemen eksekutif. Masing-masing bagian memiliki peranan, 

tugas, dan tanggung jawab dalam proses tindak lanjut ini. Ratliff (1996:448) 

menguraikan peranan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tindak lanjut, yaitu: 

A. Ideal Auditor Rule 
1. Auditors perform follow-up review to assure that appropriate action is 

taken in response to audit findings. 



2. Auditors inform the auditee, executive management, and the board in 
writing of judgements and evaluations made during follow-up reviews. 
They also may answer queries from auditees who are contemplating 
certain actions in response to an audit. 

3. Auditors respect the auditee s responsibility and stewardship. They do 
not force specific corrective measures upon the auditee. Professional 
Standards Bulletin 83-17 states that internal auditors should make 
management aware of actual and potential risks but that they have no 
further responsibility when management or the board elects to accept 
the risk and not take corrective action. The same principle applies if 
management choose an alternative corrective measure to one 
recommended by internal auditor. 

4. Auditors respect the auditee s operational and time demands while 
conducting any on-site follow up review in order to interfere 
unnescessarily with the auditee s operations and employees. 

B. Ideal Auditee Role 
1. Auditee provide timely, complete responses to the audit report. 
2. Auditees cooperate with and assist auditors making follow-up reviews. 
3. Auditees keep auditors and executive informed of corrective action, 

both contemplated and actually made. 
4. Auditees inform executive management and auditors of major 

disagreements with auditors about the adequacy of corrective 
measures. They acknowledge responsibility for the resultans risks of 
remedial measures believed by the auditors to be inadequate. 

5. Auditees assess the cost effectiveness of alternative corrective 
measures and choose an appropriate alternative. 

C. Ideal Executive Management Role 
1. Executive management monitors the follow-up process, checking with 

and encouraging the auditee to ensure an appropriate response to the 
audit report. 

2. Executive management assesses the adequacy and cost effectiviness of 
auditees corrective actions an takes needed steps to rectify observed 
inadequacies. 

3. Executive management avoids interference with auditors follow-up 
reviews, thereby encouraging their objectivity and independence.

      



2.2.6 Standar untuk Tindak Lanjut 

Dalam Standard for the Professional Practise of Internal Audit yang 

dikutip oleh Ratliff (1996:446), terdapat suatu bagian mengenal tindak lanjut, yaitu: 

Specific Standard 440 says:Internal auditors should follow-up to ascertain 
that appropriate action is taken on reported audit findings. 
.01 Internal auditing should determine that corrective action was taken and is 
achieving the desired result, or that management at the board has assumed 
the risk of not taking corrective action on reported findings.

  

Pernyataan di atas mengartikan bahwa auditor internal harus memastikan 

apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang 

diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan direksi telah menerima resiko 

akibat tidak dilakukan tindakan korektif atas berbagai temuan audit yang dilaporkan.  

Performance Standar nomor 2500: Monitoring Progress yang diterbitkan 

oleh the Institute of Internal Auditor (IIA) yang menyatakan bahwa: 

The chief audit executive should establish and maintain a system to monitor 

the disposition of results communicated to management  

Standar tersebut juga mengatur bahwa kepala satuan kerja Pengawasan 

Internal harus menerapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan 

bahwa tindakan-tindakan manajemen telah secara efektif diimplementasikan atau 

bahwa manajemen senior telah menerima risiko jika tidak mengambil tindakan.  

2.2.7 Tindak Lanjut yang Efektif  

Berbagai teknik yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut 

secara efekif, antara lain: 

a. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat 

manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tindakan korektif. 

b. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap pemeriksaan 

selama pelaksanaan pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar 



setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan akan berguna 

apabila mencantumkan berbagai informasi yang cukup bagi pimpinan 

audit internal untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan waktu dari 

tindakan koreftif. 

c. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara 

periodik, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki 

kondisi yang sebelumnya dilaporkan. 

d. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lainnya 

yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang 

berhubungan dengan proses tindak lanjut. 

e. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan 

terhadap berbagai temuan pemeriksaan.  

Di dalam menentukan prosedur tindak lanjut yang tepat terdapat berbagai 

faktor yang harus dipertimbangkan. Menurut Hiro (1997) faktor-faktor tersebut 

adalah:  

1. Pentingnya temuan yang dilaporkan.  
2. Tingkat usaha dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki 

kondisi yang dilaporkan.  
3. Risiko yang mungkin terjadi jika tindakan korektif yang dilakukan dan 

ternyata hasilnya tidak berhasil (gagal).  
4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan koreksi.  
5. Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan koreksi.   

Untuk temuan pemeriksaan yang dianggap penting manajemen harus 

melaksanakan tindakan koreksi sesegera mungkin. Selain itu pemeriksa intern harus 

terus memonitor tindakan koreksi yang dilakukan manajemen tersebut karena dapat 

terjadi berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan dari dampak tersebut sangat besar 

sehingga diperlukan tindakan koreksi secepatnya.  

Ada kemungkinan dalam pelaksanaan pemeriksaan unit pemeriksa intern 

memandang tindakan koreksi oleh manajemen telah cukup dilakukan jika 



dibandingkan secara relatif dengan pentingnya temuan pemeriksaan. Dalam hal-hal 

tertentu tindak lanjut dapat dilaksanakan sebagai bagian dari pemeriksaan yang akan 

dilakukan kemudian.  

Prosedur untuk penjadwalan melaksanakan tindak lanjut harus didasarkan 

pada risiko dan kerugian yang terkait juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan 

waktu dalam penerapan tindakan korektif (Hiro, 1997). Lebih lanjut Akmal (2006) 

menjelaskan prosedur untuk melaksankan tindak lanjut adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan batas waktu yang disediakan bagi manajemen untuk 
melaksanakan tindakan koreksi.  

2. Melakukan evaluasi terhadap laporan tindakan koreksi yang dilakukan 
manajemen.  

3. Melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi yang dilakukan 
manajemen.  

4. Melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut jika diperlukan.  
5. Untuk tindakan koreksi yang kurang memuaskan dapat melaporkan pada 

tingkatan manajemen yang sesuai termasuk risiko yang masih ada untuk 
memberikan tindakan tambahan sehingga tindakan koreksi menjadi 
memuaskan.   

2.3 Audit Pemasaran 

Sesuai dengan judul skripsi, maka bagian dari audit internal yang difokuskan 

pada penelitian ini adalah audit internal pada strategi pemasaran atau marketing audit.  

2.3.1 Definisi Pemasaran 

Secara sederhana pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses pengenalan 

yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada pasar atas produk yang 

dimilikinya agar tujuan organisasi dapat tercapai. 

Pengertian pemasaran sangat luas dan beragam, berikut  ini dikemukakan 

beberapa pengertian yang sering digunakan:    



Menurut Kotler (2008:5), mengemukakan sebagai berikut:   

Marketing is the process by which companies create value for customers 

nand build strong customer relationships in order to capture value from 

customers in return.

  

Menurut Cooper (2006:5) dalam The American Marketing Association 

menjelaskan pemasaran sebagai: 

an organizational function and a set of processes for creating, 

communicating and delivery value to customers and for managing customer 

relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders.

    

Stanton (2006:6) menjelaskan pemasaran sebagai: 

a total system of business activities designed to plan, price, promote, and 

distribute want satisfying products to target markets in order to achieve 

organizational objective.

 

Dari berbagai definisi yang disebutkan, maka dapat kita simpulkan pemasaran 

merupakan fungsi organisasi yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan membentuk 

hubungan konsumen yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan, dalam hal ini 

memperoleh keuntungan.  

2.3.2   Definisi dan Fungsi Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran menurut Schindler (2006:12) yaitu: 

A marketing strategy is defined as the general approach an organization will 

follow to achieve its marketing goals.

 

Kotler (2008:45) menjelaskan strategi pemasaran sebagai: 

The marjeting logic by which the business unit to achieve its marketing 

objectives.

   



Jadi strategi pemasaran dapat kita artikan sebagai pendekatan dan pemikiran 

logis yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran pemasaran.  

Fungsi strategi pemasaran dijelaskan oleh Kotler (2008:52) yaitu: 

Outlines the board marketing logic by which the business unit hopes to 
achieve its marketing objectives and the specifics of target markets, 
positioning, and marketing expenditure levels. How will the company create 
value for customers in order to capture value from customers in return? This 
section also outlines specific strategies for each marketing mix element and 
explains how each responds to the threats, opportunities, and critical issues 
spelled out earlier in the plan.

  

2.3.3 Pengertian Audit Pemasaran 

Audit pemasaran seperti halnya audit lainnya adalah alat ukur untuk 

mengukur nilai, risiko, dan keefektifan usaha-usaha pemasaran yang dilakukan oleh 

sebuah organisasi atau perusahaan. Usaha pengumpulan data pada audit pemasaran 

difokuskan pada kinerja di masa lalu dan pandangan masa kini tentang masa depan. 

Amin Widjaja Tunggal (1992:77) menjelaskan audit pemasaran sebagai 

berikut: 

Audit pemasaran (marketing audit) mempunyai ruang lingkup yang luas. 
Fungsi utamanya adalah untuk mengerti dan menilai tujuan dan kebijakan 
pemasaran yang mengarahkan perusahaan. Audit pemasaran merupakan suatu 
penelaahan dan penilaian atas semua operasi pemasaran secara sistematis, 
kritis, dan tidak memihak, dari tujuan dan kebijakan dasar operasi serta 
asumsi yang mendasari mereka, dan juga prosedur, personel, dan organisasi 
yang berlaku untuk menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan.

  

Kotler (2008:53) menjelaskan audit pemasaran sebagai berikut: 

The marketing audit is a comprehensive, systematic, independent, and 
periodic examination of a company s environment, objective, strategies,and 
activities to determine problem areas and opportunities and to recommend a 
plan of action to improve the company s marketing performance.

  

Audit pemasaran harus merupakan analisis yang diteliti atas perusahaan dan 

lingkungannya. Audit pemasaran juga termasuk rekomendasi untuk memperbaiki 

performa pemasaran. Audit pemasaran berbeda dengan sistem pengendalian 



pemasaran. Sistem pengendalian pemasaran memfokuskan pada apa yang telah 

dilakukan dengan benar. Sedangkan audit pemasaran menambahkan bahwa apakah 

yang dilakukan merupakan hal yang benar.  

2.3.4 Komponen Audit Pemasaran 

Menurut Amin Widjaja Tunggal, audit pemasaran mencakup enam bagian 

komponen sebagai berikut: 

1. Audit lingkungan pemasaran (marketing convironment audit) 

Merupakan audit terhadap lingkungan pemasaran seperti saluran distribusi, 

supplier, konsumen, dan lain-lain. 

2. Audit strategi pemasaran (marketing strategi audit) 

Merupakan audit terhadap tujuan dan strategi pemasaran untuk melihat 

apakah strategi pemasaran telah sesuai dengan lingkungan pemasaran 

sekarang dan pada masa yang akan datang. 

3. Audit organisasi pemasaran (marketing organization audit) 

Yaitu menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam melakukan strategi 

pemasaran untuk masa depan. 

4. Audit sistem pemasaran (marketing productivity audit) 

Adalah audit terhadap kualitas sistem organisasi. 

5. Audit produktivitas pemasaran (marketing productivity audit) 

Adalah audit untuk menilai keuntungan berbagai kegiatan pemasaran, 

keefektifan biaya, dan berbagai pengeluaran pemasaran. 

6. Audit fungsi pemasaran (marketing function audit) 

Yaitu menilai secara mendalam mengenai bauran pemasaran, yaitu produk, 

harga, ditribusi, penjual, advertensi, promosi, dan publisitas. 

David Pamerlee dari American Marketing Association hanya membagi elemen 

tersebut menjadi tiga, yaitu:   



1. Audit pasar (market audit) 

Bagaimana memandang dan mendekati pasar. Audit pasar adalah usaha untuk 

mendefinisikan struktur dari lingkungan di mana perusahaan beroperasi, yaitu 

pasar. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan mengorganisasi informasi 

agar dapat menggambarkan permintaan pasar, masalah di pasar, dan peluang-

peluang di pasar. Informasi ini menjadi dokumen yang berisi pandangan 

terhadap pasar secara terperinci, tepat, dan tidak bias. 

2. Audit produk (product audit) 

Nilai dari produk yang ditawarkan. Audit produk adalaha usaha untuk 

memisahkan dan mendapatkan nilai dari produk yang dijual untuk 

memperoleh pendapatan. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan 

menganalisa data secara tepat dan tidak bias untuk menentukan nilai produk 

terhadap perusahaan. 

3. Audit kegiatan pemasaran (marketing action audit) 

Efektivitas kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memasarkan produk-

produk tersebut. Audit kegiatan pemasaran adalah usaha untuk mengevaluasi 

mekanisme manajemen data untuk mendapatkan hasil yang terperinci, tepat, 

dan tidak bias. 

Audit kegiatan pemasaran memberikan pengertian yang lebih jelas tentang 

departemen pemasaran. Audit kegiatan pemasaran memberi penjelasan mengenai 

keadaan perusahaan dalam penentuan dan pencapaian target penjualan, pendapatan, 

market share, dan profitabilitas. Audit ini memeriksa tingkat efisiensi dalam 

memasarkan produk dengan melihat kegiatan yang dilakukan, biaya pemasaran, dan 

prosedur-prosedur pengendalian pada kegiatan dan organisasi pemasaran.      



2.3.5 Tujuan Audit Pemasaran 

Kegiatan yang dilakukan dalam audit pemasaran dengan pelaksanaan 

komponen-komponen, yaitu: 

a. Mencari apa yang mungkin didapatkan dan dihadapi di pasar yang telah 

dimasuki atau yang akan dimasuki. 

b. Mencari nilai dan tujuan sebenarnya dari produk yang dipasarkan secara apa 

adanya. 

c. Menjelaskan bagaimana, kenapa, dan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk 

memasarkan produk. 

Informasi-informasi yang didapatkan di atas kemudian dianalisa untuk 

kemungkinan adanya kesalahan dan peluang yang tidak terdeteksi selama kegiatan 

pemasaran berlangsung. Auditor kemudian member usulan perbaikan kepada yang 

bertanggungjawab dalam hal manajemen pemasaran. Dengan adanya perbaikan yang 

dilakukan oleh manajemen atas usulan audit internal, maka dapat dirancang sebuah 

strategi pemasaran yang lebih efektif.  

2.3.6 Pelaksanaan Audit Pemasaran 

Pelaksanaan audit pemasaran terdiri atas empat bagian utama sebagaimana 

dijelaskan oleh David Parmerlee, yaitu: 

1. Mengidentifikasi pasar primer 
2. Mengidentifikasi nilai product line 
3. Mengevaluasi keefektifan kegiatan pemasaran 
4. Persiapan untuk analisa dan tahap perencanaan.  

2.3.7   Mengidentifikasi pasar primer 

Bagian pertama dalam melakukan audit pemasaran adalah melakukan review 

terhadap pasar di mana perusahaan beroperasi. Pada bagian ini elemen-elemen yang 

membentuk struktur pasar diuraikan. Dimulai dari pendefinisian pasar (market 

definition), dilanjutkan dengan: 

1. Penentuan ukuran pasar 

2. Pengukuran market share dan pengukuran penetrasi pasar 



3. Mendapatkan factor kunci pasar 

4. Pengidentifikasian target pasar sekunder 

5. Customer profiling 

6. Analisis pesaing 

7. Pengidentifikasian permasalahan yang menyangkut aturan dan budaya. 

Bagian ini diakhiri dengan membandingkan temuan audit pasar dengan data-

data yang diterbitkan. 

1.  Mendefinisikan nilai product line 

Pada bagian ini auditor memfokuskan pemriksaan terhadap produk, yaitu 

mengidentifikasi keberadaan produk, kontribusinya terhadap perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap perusahaan dan pasar.  Bagian ini berhubungan dengan: 

a. Melakukan profiling terhadap produk dan sumber pendapatan 

b. Mereview produk dan manajemen konsumen 

c. Melakukan manajemen portofolio dan life cycle 

d. Mengevaluasi kinerja penjualan 

e. Menganalisis pola penjualan produk 

f. Pengukuran profitabilitas 

g. Penentuan kapasitas produksi 

h. Legal concern 

i. Analisis perencanaan produk baru 

2.        Pengevaluasian keefektifan kegiatan pemasaran 

Pada bagian ini auditor harus melihat seberapa efektif perusahaan dalam 

memasarkan produknya. Maksud pelaksanaan bagian ini adalah untuk mengukur 

kemampuan perusahaan sebagai area pemasaran dalam menjalankan usaha pemasaran 

dan penggunaan dana. Tujuan utama bagian ini adalah untuk lebih memahami 

dinamika, isu, dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha pemasaran. 

Hasil akhirnya adalah sebuah rencana pemasaran secara strategi atau secara 

taktis yang akan meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dari usaha pemasaran 

yang sebelumnya. 



Dalam bagian ini, audit internal akan mengevaluasi: 

a. kinerja perluasan dan pertumbuhan usaha, 

b. kinerja organisasi pemasaran, 

c. manajemen teknologi dan informasi, 

d. kinerja strategi pemasaran 

 

pemikiran dan perencanaan, 

e. kinerja marketing mix, 

f. tingkat keberhasilan implementasi fungsi pemasaran, 

g. kinerja anggaran pemasaran dan pengaruh finansialnya, 

h. kinerja pengendalian pemasaran, 

3. Persiapan untuk analisa dan tahap perencanaan 

Bagian terakhir dari audit pemasaran adalah persiapan untuk analisis dan 

tahap perencanaan. Setelah mendapatkan data dari kegiatan audit yang sebelumnya, 

maka auditor harus mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang. Auditor harus 

mengorganisir data sehingga dapat diterjemahkan menjadi strategi, taktik, dan 

tindakan. Yang dilakukan pada bagian ini adalah: 

 

Mengorganisir data audit 

 

Persiapan untuk analisis 

 

Persiapan untuk merencanakan strategi dan taktik pemasaran.  

2.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal terhadap 

Efektivitas Strategi Pemasaran 

2.4.1   Pengertian Efektivitas 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama audit internal 

adalah untuk menilai kinerja manajemen dan fungsi-fungsi di dalam perusahaan yang 

berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan kehematan kegiatan usaha perusahaan. 

Sukrisno Agoes (2004:182) mengemukakan pengertian efektif, efisien, dan ekonomis 

sebagai berikut: 



1. Jika suatu goal, objective, program dapat tercapai dalam batas waktu yang 
ditargetkan, tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan, maka hal 
tersebut disebut efektif. 

2. Jika dengan biaya (input) yang sama bisa dicapai hasil (output) yang lebih 
besar, maka hal tersebut disebut efisien. 

3. Jika suatu hasil (output) bisa diperoleh dengan biaya (input) yang lebih 
kecil/murah, dengan mutu output yang sama, maka hal tersebut disebut 
ekonomis.  

Sedangkan Hans Kartikahadi (1994:4) menguraikan pengertian efektivitas, 

kehematan (ekonomisasi), dan efisiensi sebagai berikut; 

1. Efektivitas dimaksud bahwa produk akhir dari suatu kegiatan operasi telah 
mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil 
kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan. 

2. Kehematan (ekonomis) berarti cara penggunaan suatu barang (hal) secara 
berhati-hati dan bijak (prudent) agar diperoleh hasil yang terbaik. 

3. Efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian 
atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan 
sesuatu.  

Istilah efisiensi dan efektivitas sangat penting dalam pengendalian internal. 

Pengendalian berorientasi pada usaha untuk menilai dan meningkatkan unsur efisiensi 

dan efektivitas dari setiap aktivitas dalam suatu organisasi. 

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (1997:792) adalah : 

Effectiveness refers to accomplishment of objectives, where as efficiency 

refers to the resources used to achieve those objective

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau 

sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.    



2.4.2 Efektivitas Strategi Pemasaran 

Salah satu ukuran efektivitas strategi pemasaran dapat dilihat dari bagaimana 

perusahaan menjalankan kelima orientasi pemasaran, yaitu: customer philosophy, 

integrated marketing organization, adequate marketing information, strategic 

orientation, dan operational efficiency. Kelima orientasi pemasaran yang diajukan 

dalam mengukur efektivitas pemasaran di mana skor akhir yang diperoleh 

menunjukkan efektivitas pemasaran. 

Telah kita ketahui bahwa saat ini fungsi pemasaran telah menjadi bagian yang 

sangat penting di dalam perusahaan, dan auditor internal telah memandang fungsi 

pemasaran sebagai salah satu cakupan bidang kerjanya. Kegiatan operasional 

pemasaran berjalan sesuai dengan tujuan pemasaran yang tentunya tidak terlepas dari 

tujuan utama perusahaan. Dalam pencapaian tujuan pemasaran tersebut tentunya 

bagian pemasaran mengawalinya dengan tindakan perencanaan strategi yang akan 

digunakan. Strategi berpengaruh terhadap cara apa yang akan dilakukan di dalam 

memasarkan produk-produk perusahaan, karenanya strategi pemasaran sebagai 

pedoman haluan kegiatan pemasaran haruslah efektif. 

Auditor internal memiliki peran yang vital di dalam perusahaan dalam 

menjalankan fungsi pengendalian internal melalui audit internal. 

Auditor harus melihat seberapa efektif strategi perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Maksud pelaksanaan audit ini adalah untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan fungsi pemasaran dan penggunaan dana. Tujuan 

utama bagian ini adalah untuk lebih memahami dinamika, isu, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran. 

Berdasarkan temuan-temuan audit atas ketidakefektifan strategi pemasaran, 

maka dibuat suatu rekomendasi yang mendorong manajemen pemasaran untuk 

melakukan tindakan perbaikan. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja 

pemasaran dan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran pada periode selanjutnya, 

sehingga manajemen pemasaran dapat memformulasikan strategi pemasaran yang 



efektif yang akan mendukung pencapaian tujuan pemasaran dan tujuan utama 

perusahaan, yaitu peningkatan keuntungan.                            


