
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

 Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002;243) adalah sebagai 

berikut : 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka 

ia menjalankan suatu peranan” 

 

Konsep peranan juga dikemukakan oleh Komarudin (1994;768) adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan dalam manajemen  

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status  

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

  

Dari kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan peranan 

mencakup 3 hal, yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 

 

 

 



 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Menurut Arens et al (2006;4) audit dapat didefinisikan sebagai berikut : 

“Auditing is the accumulation and evaluations of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by competence, independent person” 

 

The Institute of Internal Auditors telah memberikan definisi baru tentang 

audit internal dalam Hiro Tugiman (2007;5) sebagai berikut : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

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

It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 

systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 

of risk management, control and governance processes.”  

 

 Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu 

aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk 

memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional 

perusahaan. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya 

dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematik untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan 

proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. 

 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;9) 

memberikan pengertian definisi audit internal sebagai berikut : 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi.”  

 

 Dari ketiga definisi audit internal tersebut dapat disimpulkan bahwa audit 

adalah fungsi penilai yang dibuat dalam organisasi yang bersifat independen yang 

tugasnya memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi sebagai jasa 

kepada organisasi, yaitu : 



 

 

1. Independen berarti bahwa auditor bebas dari batasan-batasan yang dapat 

membatasi ruang lingkup dan efektivitas penilaian 

2. Penilaian mengacu pada kebutuhan pengevaluasian yang merupakan tugas 

auditor internal dalam memberikan kesimpulan 

3. Dibuat dalam perusahaan berarti bahwa auditor intern adalah fungsi yang 

didirikan secara formal dalam organisasi modern 

4. Pemeriksaaan dan pengevaluasian adalah peran audit internal yang dinyatakan 

dengan pencarian bukti dan pemberian penilaian 

5. Aktivitas-aktivitas organisasi, mengacu pada ruang lingkup audit internal yang 

luas, yang meliputi seluruh aktivitas dari organisasi modern. 

6. Jasa pengungkapan, bahwa bantuan dan bimbingan kepada manajemen dan 

seluruh anggota organisasi adalah hasil akhir dari tujuan audit intern 

7. Kepada organisasi, memperkuat bahwa ruang lingkup jasa audit intern 

meliputi seluruh organisasi, termasuk semua pegawai, dewan direksi dan 

komite audit, pemegang saham dan para pemilik lainnya. 

 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal bertujuan untuk membantu anggota organisasi dan 

membentuk pertanggungjawaban yang efektif, dalam hal ini audit internal 

memberi bantuan berupa aktivitas perencanaan, audit dan mengevaluasi informasi 

dan mengkomunikasikan hasil aktivitas yang telah disertai tindak lanjut. 

Menurut Hiro Tugiman (2007;2) tujuan dari audit internal adalah sebagai 

berikut : 

“Membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung 

jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, audit internal menyediakan 

bagi mereka analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi 

sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.” 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;15) menyatakan 

bahwa : 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 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”. 



 

 

Sedangkan mengenai ruang lingkup audit internal, menurut The Institute 

Internal Auditor (IIA) dalam Hiro Tugiman (2007;13) sebagai berikut : 

“The scope of internal auditor work encompass a systematic : disciplined 

approach to evaluating and improping the adequacy and effectiveness of 

risk management, control and governance process and the quality of 

performance in carrying out assigned responsibilities”. 

 

Menurut The Institute of Chartered Accountans in Australia (ICAA) dalam 

Hiro Tugiman (2007;13-14) adalah sebagai berikut : 

“The scope and objectives of internal audit very widly and are very 

dependent upon the size and structure of the entity and requirement of its 

management. Normally how ever internal audit operates in one or more of 

following areas : (a) Review of financial accounting system and related 

internal controls; (b) Examinations of the management of financial and 

operating information; (c) Examination of economy, efficiency and 

effectiveness of operations including non financial control of an 

organization”. 

 

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) dalam Sawyers (2005;61) adalah sebagai berikut : 

“Pencapaian tujuan yaitu Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan 

informasi keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku” 

 

Pernyataan tersebut mencakup “scope of mission” dan bertanggung jawab 

untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan yang telah disepakati. Tanpa adanya suatu batasan dan suatu misi manajer 

tidak dapat mengarahkan perusahaan yang diembannya. Maka untuk mencapai 

kinerja yang optimal perusahaan harus menetapkan langkah-langkah tersebut agar 

mencapai hasil yang diterapkan. 

 

 

 

 



 

 

2.2.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;19) adalah : 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan 

fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.” 

 

Audit internal biasanya berada pada perusahaan-perusahaan yang relatif 

besar dan memiliki banyak departemen, sehingga memerlukan suatu fungsi 

penilaian seperti fungsi audit internal. Fungsi audit internal lebih merupakan 

fungsi staff daripada fungsi garis, oleh karena itu auditor tidak mempunyai 

tanggung jawab langsung terhadap organisasi.    

Dengan demikian, fungsi audit internal meliputi penilaian dan audit 

kelayakan efektivitas struktur pengendalian internal yang telah ditetapkan dan 

juga penilaian petugas yang melaksanakan. Ukuran-ukuran yang dijadikan dasar 

penilaian adalah prosedur-prosedur yang ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang 

telah ditetapkan, anggaran atau standar yang telah ditentukan, dan peraturan-

peraturan pemerintah yang berlaku. 

 

2.2.4 Independensi dan Objektivitas 

Agar seorang auditor internal efektif dalam menjalankan tugas, auditor 

internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya, 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 Audit Internal (2004;15) sebagai 

berikut : 

“Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus 

objektif dalam melaksanakan pekerjaannya”. 

 

 Independensi berarti bahwa auditor internal harus mandiri dan terpisah 

dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri 

apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif sehingga 

dapat membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang 

independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. 



 

 

 Menurut Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004;15), menyatakan 

bahwa :  

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 

mengikat apabila fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi”. 

 

 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;15), 

menyatakan bahwa : 

“Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak 

memihak, dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan (conflict of interest).” 

 

2.2.5 Keahlian dan Kecermatan Profesional 

 Menurut Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004;16), menyatakan 

bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional. 

1. Keahlian  

Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit 

internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

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 

keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance; biaya 

dan manfaat penggunaan sumber daya alam. Penugasan penggunaan teknik-

teknik audit berbasis komputer dan teknik-teknik analisis lainnya. 

3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 



 

 

 Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang auditor 

internal harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut : 

1. Keahlian yang didapat dari pendidikan dan pelatihan serta pengalaman  

2. Kecermatan terhadap semua operasi yang dilakukan di dalam perusahaan 

3. Seorang auditor harus mempunyai ide-ide yang cemerlang yang dapat 

menunjang tugasnya dalam mengaudit. 

 

2.2.6 Pelaksanaan Audit Internal   

 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;23-24) 

pelaksanaan audit internal adalah : 

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi 

informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan” 

 

 Seperti yang dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) 

yang dikutip oleh Boyton et al (2001;983). Pelaksanaan audit internal sebagai 

berikut : 

“Audit work should include planning the audit, examining and evaluating 

information performance of audit work should include : 

1. Planning the audit 

2. Examining and evaluation information 

3. Communicating result 

4. Following Up 

 

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal di atas menurut 

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

1. Perencanaan harus didokumentasikan dan mencakup sebagai berikut : 

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 pihak-pihak tertentu 

e. Melakukan survey langsung 

 



 

 

f. Menulis program audit 

g. Menentukan kapan, dan 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 interprestasi serta dokumentasi harus 

diawasi untuk memelihara objektivitas 

3. Audit internal harus melaporkan hasil audit 

a. Laporan ditulis setelah pekerjaan audit 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 disertai tindakan koreksi  

e. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan 

f. Pemeriksaaan internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan 

tindakan yang pantas telah dilakukan 

4. Hasil audit harus ditindak lanjuti 

a. Adanya proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan 

waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap 

berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan 

b. Adanya tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut 

c. Dalam menentukan luas dan tindak lanjut, auditor internal harus 

mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan dengan 

tindak lanjut, yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi  

d. Dewan harus diberi laporan tentang seluruh keputusan manajemen senior 

terhadap berbagai temuan pemeriksaan penting 

e. Sifat, ketepatan waktu, dan luas tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan 

audit internal  



 

 

f. Dalam menentukan prosedur tindak lanjut yang tepat memperhatikan : 

1) Pentingnya temuan yang dilaporkan 

2) Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 

yang dilaporkan 

3) Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan 

gagal 

4) Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif, dan 

5) Jangka waktu yang dibutuhkan 

g. Pemonitoran oleh pemeriksa internal hingga diperbaiki karena berbagai 

akibat yang mungkin ditimbulkan terhadap organisasi 

h. Pemeriksa internal harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan 

terhadap temuan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari 

dilakukannya tindakan tersebut 

i. Pimpinan audit internal bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan 

tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan  

j. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan kerugian yang 

terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam 

penerapan tindakan korektif 

k. Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur 

l. Berbagai teknik yang digunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut secara 

efektif. 

Dari kedua pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan 

kegiatan audit seorang auditor internal harus dapat mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, serta mendokumentasikan informasi yang tepat 

untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan 

kemampuan staf. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.7 Laporan Hasil Audit Internal 

Laporan audit dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang 

dikemukakan oleh Gill Courtemanche, yang dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman 

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

empat kriteria dasar yaitu : 

a. Objektivitas 

Suatu laporan audit objektif membicarakan pokok persoalan dalam auditing, 

bukan perincian prosedural atau hal-hal yang diperlukan dalam proses audit. 

b. Berwibawa 

Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan 

mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat dalam 

laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima temuan, 

simpulan dan rekomendasi auditor internal, namun mereka cenderung untuk 

tidak menolak. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya pada laporan yang 

dibuat oleh auditor internal. 

c. Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran 

tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realitas. 

d. 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 Audit Internal 

(2004;24-25) bahwa auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya 

secara tepat waktu. 

a. Kriteria komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 

rekomendasi, dan rencana tindakannya. 

1) Komunikasi akhir penugasan bila memungkinkan memuat opini 

keseluruhan dan simpulan auditor internal. 



 

 

2) Auditor internal dianjurkan untuk memberi aprasiasi dalam komunikasi 

hasil penugasan terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang di-

review. 

3) Bila mana hasil penugasan disampaikan kepada pihak diluar organisasi, 

maka pihak berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi 

dan penggunaannya. 

b. Kualitas komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, 

objektif, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Dan jika terjadi 

kesalahan, penanggungjawab audit internal harus mengkomunikasikan 

informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima 

komunikasi sebelumnya. 

c. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar-standar yang 

mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus 

mengungkap : 

1) Standar yang tidak dipatuhi 

2) Alasan ketidakpatuhan 

3) Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan. 

d. Penyampaian hasil-hasil penugasan 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak-pihak yang berhak. 

 

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan seorang 

audit internal harus memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

1. Laporan harus memuat sikap yang objektivitas 

2. Laporan haruslah lengkap 

3. Laporan harus dapat dipertanggung jawabkan serta akurat 

4. Laporan harus ditulis secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan 

  



 

 

Laporan audit internal mempunyai beberapa fungsi yang penting, baik 

untuk audit internal maupun manajemen. Fungsi-fungsi tersebut menurut Moeller 

and Witt (1999;15-20) adalah sebagai berikut : 

1. Disclosure of finding.  

The audit report should summarize and outline the conditions observed or 

found, both good and bad, and can thus be viewed as an information device 

for management concerning the operations of the organizations 

2. Description of finding.  

Based upon the conditions mentioned above, the report should describe what, 

if anything, is wrong with the conditions found, as well as why it is wrong 

3. Suggestions for corrections.  

Audit recommendations serve as a frame work for action for correcting the 

conditions and their causes, with an objective to improve operations 

4. Documentations of plans and clarifications of views of auditee.  

The auditee may wish to state litigating circumstances of provide a 

clarification of issues for any reported matters in disagreement, depending 

upon the reports format, this also a place where the auditee can formally state 

plans for corrective actions in response to the audit finding and 

recommendations. 

 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengungkapan temuan.  

Laporan hasil audit harus menyimpulkan kondisi yang diamati serta 

penemuan-penemuan yang baik maupun buruk selama pemeriksaan. Untuk 

selanjutnya diinformasikan kepada manajemen untuk mengadakan perbaikan. 

2. Mendeskripsikan temuan.  

Berdasarkan kondisi yang telah diamati, laporan hasil audit internal harus 

menggambarkan bila ada hal yang salah dengan kondisi yang ditemukan dan 

mengapa hal tersebut salah. 

 

 



 

 

3. Saran untuk perbaikan.  

Simpulan-simpulan audit disajikan sebagai rekomendasi bagi manajemen 

untuk mengadakan perbaikan. 

4. Dokumentasi rencana dan penjelasan sudut pandang auditee.  

Auditee dapat menyatakan keadaan atau memberikan penjelasan mengenai 

ketidaksetujuan masalah-masalah yang dilaporkan. Berdasarkan format 

laporan, hal ini juga merupakan saat dimana auditee dapat menyatakan 

rencana untuk tindakan-tindakan koreksi sebagai respon terhadap temuan 

audit dan rekomendasi. 

 

2.2.8 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal 

 Tindak lanjut merupakan tahap yang terakhir dari langkah kerja audit 

internal. Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor mempunyai keyakinan bahwa 

tindakan yang layak telah diambil sesuai dengan yang dilaporkan pada temuan 

audit. Bagian audit internal harus menentukan bahwa manajemen telah 

melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;26), 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.” 

 

Hiro Tugiman dalam Standar Profesi Audit Internal (1997;75)  

menyatakan : 

“Pemeriksa internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak 

lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan 

yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.” 

 

 

 

 

 



 

 

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor internal  

harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan 

memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau 

dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindak korektif atas 

temuan yang dilaporkan. 

 

2.2.9 Manajemen Audit Internal 

Menurut Picket (2005;137-138) managing the internal audit activity 

sebagai berikut : 

1. Planning 

The chief audit executive should establish risk-based plans to determine the 

priorities of the internal audit activity, consisten with organization’s goals. 

2. Communication and Approval 

The chief audit executive should communicate the internal audit activity’s 

plans and resource requirements, including significant interim changes to 

senior management and to board for review and approval. 

3. Resources Management 

The chief audit executive should ensure that internal audit resources are 

appropriate, sufficient and effectively deployed to achieve the approval plan 

4. Policies and Procedures 

The chief audit should establish policies and procedurs to guid the internal 

audit activity 

5. Coordination 

6. Reporting to The Board and Senior Management  

 

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen audit 

internal secara garis besar terdiri dari : 

1. Perencanaan 

2. Komunikasi dan persetujuan 

3. Kebijakan dan prosedur 

4. Sumber daya manajemen 

5. Koordinasi dan Pengendalian mutu 



 

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

Menurut Komarudin (2000:269) mendefinisikan efektivitas sebagai 

berikut : 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan 

atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu” 

 

 Sedangkan Arens dkk (2008;98) menyebutkan bahwa : 

 “Effectiveness refers to the accomplishment of objective” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila 

organisasi dapat mencapai efektivitas maka hal tersebut dapat mendorong 

tercapainya tingkat efisiensi. 

 

2.4 Pengendalian   

2.4.1 Pengertian Pengendalian 

 Menurut Hammer (2001;9) pengendalian adalah : 

“Control is managements systematic effort to achieve objectives by 

comparing performance to plan and taking appropriate action to correct 

important differences” 

 

 Menurut Sawyers (2005;59) pengendalian adalah : 

“Penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, 

mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan 

tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.” 

 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan 

suatu proses tindakan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan operasi perusahaan 

tersebut telah dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran kebijakan dan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu pengendalian merupakan kegiatan 

para manajer yang dilakukan secara sistematis dan teratur untuk mengukur suatu 



 

 

pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan 

rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengambil alih 

tindakan perbaikan bila terjadi penyimpangan. 

 

2.4.2 Proses Pengendalian 

 Menurut Welsh dkk yang dikemukakan oleh Purwatiningsih dkk 

(2000;13), proses pengendalian didefinisikan sebagai berikut : 

“Proses pengendalian didefinisikan sebagai proses mengukur dan 

mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu 

perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila 

diperlukan.” 

 

Menurut SPAP (2001;319.9) mendefinisikan kegiatan pengendalian 

sebagai berikut : 

“Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.” 

 

 Menurut Welsh dkk yang dikemukakan oleh Purwatiningsih dkk (2000;14) 

tahap-tahap itu adalah : 

1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dengan 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang direncanakan 

dan selisih dari kedua angka tersebut. 

3. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang 

direncanakan untuk mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut. 

4. Mencari dan mengembangkan tindakan-tindakan alternative untuk mengatasi 

masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses disuatu 

bidang tertentu. 

5. Memilih (tindakan koreksi) dari kumpulan alternatif yang ada dan 

menerapkan tindakan tersebut. 



 

 

6. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari tindakan 

koreksi yang diterapkan, dilanjutkan dengan umpan maju untuk membuat 

perencanaan periode berikutnya. 

 

Menurut Wilson dkk yang dialihbahasakan oleh Tjinjin (1996;83) pada 

dasarnya proses pengendalian yang terjadi adalah :  

1. Menetapkan suatu norma pengukuran 

2. Membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya dengan norma standar 

3. Mencari sebab terjadinya penyimpangan atau varians 

4. Mengambil tindakan korektif jika perlu 

 

Dari keterangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

pengendalian itu terdiri dari beberapa tahap : 

1. Melaksanakan perbandingan terhadap pelaksanaan hasil yang sebenarnya 

dengan standar-standar yang telah ditetapkan 

2. Menetapkan standar atau tolok ukur sebagai dasar pengukuran 

3. Mencari sebab terjadinya penyimpangan serta mencari dan melakukan 

tindakan korektif 

 

2.5 Biaya   

2.5.1 Pengertian Biaya 

Di bawah ini penulis menyajikan beberapa pengertian definisi biaya 

menurut beberapa ahli atau pihak-pihak yang terikat dengan perkembangan 

akuntansi. 

 Menurut Mulyadi (2000;8) mendefinisikan biaya sebagai berikut : 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan 

mata uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk mencapai 

tujuan tertentu.” 

 

 

 



 

 

  Menurut Kieso dkk dalam Herman Wibowo (1995;7)  mendefinisikan 

biaya sebagai berikut : 

“Biaya adalah arus kas keluar atau penggunaan lain atas harta atau 

terjadinya kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi 

barang, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan 

pokok atau operasi utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.” 

 

 Menurut Kusandi (2000;347) mendefinisikan biaya sebagai berikut : 

“Biaya sebagai pemakaian atau konsumsi barang dan jasa dalam proses 

untuk memperoleh pendapatan.” 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya 

merupakan pengurangan aktiva atau penambahan utang atau perpaduan dari 

keduanya dalam suatu periode tertentu, yang terjadi akibat penyerahan barang 

atau jasa baik terkait secara langsung atau tidak langsung dalam upaya 

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan aktiva perusahaan melalui perolehan 

laba. 

 

2.5.2 Penggolongan Biaya 

 Menurut Mulyadi (2000;14) biaya dapat digolongkan menurut : 

1. Objek pengeluaran 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

 

Menurut Hammer et al yang telah dialihbahasakan oleh Krista (2004;40) 

biaya dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Produk (satu lot, batch, atau unit dari suatu barang jadi atau jasa) 

2. Volume Produksi 

3. Departemen, Pusat biaya atau sub divisi lain dari manufaktur 

4. Periode akuntansi 

Biaya dapat digolongkan sebagai pengeluaran modal dan pengeluaran 

pendapatan 



 

 

 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggolongan biaya 

dapat dilakukan sesuai dengan jenis dan kegunaan dari biaya itu sendiri karena itu 

banyak terdapat jenis-jenis biaya yang didasarkan penggolongan biaya. 

 

2.5.3 Pengakuan Biaya 

 Sebagai pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan IAI 

PSAK (2007;17) bahwa pengakuan beban sebagai berikut : 

a. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa 

depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban 

telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan beban 

terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan 

aktiva (misalnya; aktual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap) 

b. Beban diakui dalam laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang 

timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh proses yang biasanya 

disebut pengaitan biaya dan pendapatan (matching of cost with revenue) ini 

melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau 

bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi 

atau peristiwa lain yang sama, misalnya berbagai komponen yang membentuk 

beban pokok penjualan (cost or expenses of good sold) diakui pada saat sama 

sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang namun demikian 

penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan 

pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau 

kewajiban. 

c. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul dalam beberapa periode akuntansi 

dan hunbungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas 

atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur 

alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlakukan dalam 

pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva 

tetap, goodwill, paten, merek dagang, dalam kasus semacam ini disebut 

penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk 

mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi 

aktiva yang bersangkutan. 



 

 

d. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak 

menghasilan manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak 

lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. 

e. Beban yang diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa 

adanya pengakuan aktiva seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi 

produk. 

 

Menurut Skousen et al (2001;210) pengakuan biaya atau beban adalah : 

“Proses menentukan periode dimana biaya harus dicatat. Pengakuan biaya 

dibagi menjadi 3 kategori : 

1. Pencocokkan langsung (direct matching) 

2. Pengakuan segera 

3. Alokasi sistematis dan rasional 

 

Dari uraian dapat ditarik kesimpulan bahwa beban atau biaya dapat diakui 

sebagai berikut: 

a. Pada saat terjadi beban bersamaan dengan kenaikan kewajiban penurunan 

dengan penghasilan yang diperoleh 

b. Terjadinya hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan penghasilan 

yang diperoleh 

c. Pada saat biaya tersebut dimanfaatkan untuk pendapatan yang tidak 

mempunyai hubungan langsung. 

 

2.6 Biaya Operasi 

Menurut Weygandt dkk (1996;181) biaya operasi, yaitu : 

“Operating expenses are expense incurred in the process of earning sales 

revenue examples of a operating expenses are sales salaries, advertising 

expense and insurance expenses the operating expenses of merchandising 

company include many expenses found in service.” 

 

Menurut Syahrul dkk (2000;594) biaya operasi yang sama yaitu : 

“Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan administratif dan 

penjualan dari suatu perusahaan disebut juga non manufacturing expenses, 

merupakan biaya periode yang berkaitan dengan waktu bukan dengan 

produk. Biaya-biaya ini dibagi atas biaya penjualan (selling expenses) dan 

biaya administrasi dan umum (general and administrative expenses)”. 



 

 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa biaya 

operasi sama dengan beban operasi yaitu biaya-biaya yang terdapat dalam proses 

untuk memperoleh pendapatan dari penjualan diantaranya adalah gaji penjualan, 

biaya iklan dan biaya asuransi tentu saja biaya operasi disetiap perusahaan 

berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik dan jenis kegiatan yang dijalankan. 

 

2.7 Hubungan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Biaya Operasi 

Pada umumnya perusahaan yang telah maju dan besar ruang lingkupnya, 

telah menyelenggarakan staf audit internal secara ideal, pengendalian internal 

harus ada dan dilaksanakan dengan baik, setelah itu diawasi serta disesuaikan 

dengan kemajuan dan keadaan perusahaan. 

Dari beberapa penulis yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik 

hubungan bahwa audit internal merupakan alat bantu pengendalian manajemen 

dalam melakukan kegiatan penilaian terhadap semua kegiatan perusahaan dalam 

rangka melakukan hal itu dapat melaksanakan tugas audit internal yaitu : 

1. Verification, berarti bahwa audit internal telah melakukan penilaian dan 

pemeriksaan terhadap kebenaran data dan informasi yang telah dihasilkan dari 

sistem akuntansi biaya operasi yang akurat, yaitu cepat dan dapat dipercaya, 

catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu 

apakah terdapat kelemahan dan kekurangan dalam prosedur pencatatan untuk 

diajukan saran-saran perbaikan. 

2. Compliance berarti bahwa audit internal telah melaksanakan aktivitas 

penilaian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan biaya operasi, kebijakan 

dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan mengenai biaya operasi. 

3. Evaluation, berarti bahwa audit internal telah melakukan aktivitas penilaian 

secara menyeluruh atas biaya operasi hal ini merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang 

berhubungan dengan aktivitas biaya operasi. 



 

 

Pengendalian biaya operasi sangat dibutuhkan terutama dalam hal 

pembiayaan operasi perusahaan. Pengendalian ini sangat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan dan mendapatkan, memelihara serta mempertahankan 

operasionalisasi yang efektif sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah 

ditetapkan pimpinan perusahaan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diterapkan aktivitas audit internal 

yang tujuannnya memeriksa serta menilai efektivitas dari pengendalian prosedur 

biaya operasi perusahaan sehingga terpantau kinerja pengendalian khususnya 

pengendalian biaya operasi yang relevan dengan perencanaan audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


