
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Pengertian Peranan 

Pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2000:268) 

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 (role) menurut Komarudin (1994;768), adalah : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu tugas  

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 

4. Fungsi yang diharapkan seseorang dari seseorang atau kelompok atau 

menjadi karakteristik yang ada padanya  

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat  

2.1. Audit  

Audit secara umum dapat dikatakan sebagai suatu proses sistematis untuk 

mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berhubungan dengan asersi 

tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk 

menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  



Pengertian audit (auditing) menurut Arens et al (2003) yang dikutip oleh 

Hiro Tugiman (2004:14) : 

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

 

Dari pengertian tersebut memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan audit 

dilakukan tindakan-tindakan mengumpulkan (determine) dan melaporkan 

(report). Tindakan-tindakan ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten 

dan independen sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemerikasaan (audit) merupakan proses yang sistematis yang dilakukan oleh 

seseorang yang kompeten dan independen. 

Jenis-Jenis Audit : 

Audit itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu menurut  Arens et al. (2006:14-

15) menyatakan bahwa jenis auditing terdiri dari : 

  1.Audit atas Laporan Keuangan (Financial statement audits). 
2. Audit Operasional (Operational audits). 
3. Audit atas Ketaatan (Compliance audits).

   

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audits)  

Audit laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk 

menetapkan suatu kewajaran laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan 

prinsip skuntansi yang berlaku umum. Hasil dari pemeriksaan laporan 

keuangan yaitu berupa Laporan Pemeriksaan (Audit Report) yang berisi opini 

atau pendapat akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan. 

2. Audit Operasional (Operational Audits) 

Audit operasional adalah penelaahan atas tiap bagian prosedur dan metode 

operasi perusahaan dengan tujuan untuk menilai apakah seluruh kegiatan 



organisasi yang ada di perusahaan sudah efisien dan efektif atau sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan. 

3. Audit atas Ketaatan (Compliance Audits) 

Audit atas ketaatan merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu 

kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang telah digariskan oleh pihak 

berwenang, baik pemerintah maupun pihak pimpinan perusahaan. Contoh 

pemeriksaan jenis ini adalah pemeriksaan atas ketaatan suatu perusahaan 

dalam menjalankan peraturan ketenagakerjaan. 

2.3  Audit Internal 

Audit internal terdapat dalam perusahaan yang relatif besar dimana 

pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian seksi, atau satuan 

organisasi yang lain. Diantaranya adalah  hotel yang memiliki banyak 

departemen, serta bagian-bagian yang lainnya untuk menjalankan segala aktifitas 

yang ada di hotel. Bila perusahaan terdiri dari beberapa departemen maka 

pimpinan dapat mendelegasikan wewenang pada kepala-kepala unit operasi 

tersebut. 

Audit internal mempunyai tujuan yaitu membantu meningkatkan 

keuntungan perusahaan melalui saran-saran yang objektif dan bermutu dan juga 

pengamanan harta perusahaan, penyajian data yang akurat dan reliabel, serta 

peningkatan efisiensi perusahaan maupun mendorong ditetapkannya secara benar 

segala bentuk kebijakan perusahaan dan kebijakan manajemen atau ketentuan 

peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan 

kemajuan pemerintah.  

2.3.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang dipersiapkan 

dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini meliputi 

audit dan penilaian efektivitas kegiatan unit yang lain. 



Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:5) adalah: 

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

  

Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton et 

al. (2001:980) adalah: 

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization operations.

 

Dari pengertian tersebut dapat diterjemahkan, auditing internal adalah 

kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Definisi Internal Auditing menurut Hiro Tugiman (2006:11) adalah : 

Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 
kegiatan organisasi yang dilaksanakan.   

Menurut Mulyadi (2002:29) definisi Auditor internal adalah : 

Auditor yang bekerja pada suatu perusahaan yang tugasnya menentukan 
apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak 
telah dipenuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap 
kekayaan organisasi, menentukan efisiensi, dan efektivitas prosedur 
kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi.

  

Menurut IIA Board of Director pada bulan Juni 1999, definisi baru tidak 

hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga 



mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada 

masa yang akan datang, definisi tersebut adalah : 

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 process.

 

Definisi tersebut tersebut dapat diartikan bahwa audit internal merupakan 

kegiatan assurance dan consulting yang independen dan objektif, yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Audit Internal membantu organisasi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan, 

melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses 

governance. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal di Indonesia, 

pengertiannya dalam SPAI 2004 adalah 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 
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance .   

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit 

internal merupakan suatu kegiatan, jasa atau aktivitas yang berhubungan dengan 

informasi operasi dan keuangan, risiko, regulasi internal dan eksternal, 

penggunaan sumber daya dan kinerja perusahaan, pengelolaan (governance) serta 

pertanggung jawaban manajemen. 

Perbandingan pengertian audit internal yang baru dan yang lama dapat 

dilihat dari tabel berikut :    



Tabel 2.1 

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

Lama Baru 

1. Fungsi penelitian independen yang 
dibentuk dalam suatu organisasi. 

1. Suatu aktivitas independen objektif. 

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

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

3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai 
tambah serta meningkatkan kegiatan 
operasi organisasi. 

4. Membantu agar para anggota 
organisasi menjalankan tanggung 
jawabnya secara efektif. 

4. Membantu organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya. 

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

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

Sumber : Hiro Tugiman ( 2004:13)  

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA (1995:95) yang dikutip dari 

Hiro Tugiman(2004:14) dikemukakan sebagai berikut: 

The objective of internal auditing is to assist members of 
organization in the effective discharges of responsibilities. To this end,  
internal auditing furnishes them with analysis, appraisal, recomendation, 
councels and information conderning the activity reviewed. The audit 
objective includes promoting effective control at reasonable cost.

  

Pengertian dari pernyataan terdahulu dari tujuan audit internal, yang dialih 

bahasakan oleh Hiro Tugiman (2006:99) sebagai berikut: 

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para organisasi 
agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 
Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian 
efektif dengan bisa yang wajar.

  



Dengan kata lain tujuan audit internal adalah untuk memberi pelayanan 

kepada organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan 

yang dapat diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua anggota organisasi 

dapat melakukan tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya 

secara efektif.  

Ruang lingkup internal audit menurut Tugiman (2006:41) sebagai berikut: 

Ruang lingkup pemeriksaan internal melalui keefektifan sistem 
pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengakapan dan 
keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta 
kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal 
harus: 
a. Me-review keandalan (realibilitas dan integritas) informasi financial 

dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengindentifikasi, 
mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut. 

b. Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum 
dan peraturan yang dapar berakibat penting terhadap kegiatan 
organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai 
kesesuaian dengan hal-hal tersebut. 

c. Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta 
dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta 
tersebut 

d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber 
daya. 

e. Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 
hasilnya kondidten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetepkan 
dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
yang telah direncanakan.

   

2.3.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Auditor Internal 

Seiring dengan berkembangnya profesi auditor internal yang disebabkan 

semakin tingginya pengakuan atas pentingnya keberadaan internal auditing bagi 

suatu perusahaan, maka fungsi audit internal juga terus mengalami perkembangan. 

Tanpa adanya fungsi internal audit pada suatu perusahaan, maka dewan direksi 

tidak memiliki suatu sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja para 

manajer. 



Hal yang harus ditekankan disini adalah audit internal merupakan bagian 

internal dari perusahaan dan fungsi yang diemban dan dijalankannya adalah 

berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajer senior dan dewan 

direksi. 

Standar Profesi Audit Internal (2004:8-13) merupakan pedoman bagi 

auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya. 

a. Independensi dan Objektivitas  

Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal objektif 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional  

Menyatakan penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

keahlian dan kecermatan profesional. Fungsi audit internal secara 

kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. 

c. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal     

Menyatakan penangggungjawab fungsi audit internal harus 

mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan 

kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan 

secara terus-menerus memonitor efektivitasnya.  

d. Pengelolaan Fungsi Audit Internal  

Menyatakan bahwa penanggungjawab fungsi audit internal harus 

mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk 

memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah 

bagi organisasi. 

e. Lingkup Penugasan  

Menyatakan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang 

sistematis, teratur, dan menyeluruh.  



 
Tanggungjawab auditor internal menurut Amin Widjaja Tunggal 

(2005:21) adalah sebagai berikut : 

a. Tanggung jawab direktur audit internal adalah untuk menerapkan 
program audit internal perusahaan. Direktur audit internal 
mengarahkan personil dan aktifitas-aktifitas departemen audit internal, 
juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit 
perusahaan dan meyajikan program yang telah dibuat untuk 
persetujuan. 

b. Tanggung jawab seorang Supervisor adalah untuk membantu direktur 
audit internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan 
membantu dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor 
independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai dengan yang 
diharapkan.

   

2.3.4 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

Kualifikasi audit internal yang memadai, yaitu: 

1. Independensi 

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi, dan 

sikap mental harus dipertahankan oleh Auditor. Independensi menurut The 

Institute of Internal Auditors (IIA) adalah: 

Independence, internal auditors should be independent of activities 
they audit : 
a. Organizations status, The organization status of internal auditing 

department should be sufficient to permit the accomplishment of its 
audit responsibilities. 

b. Objectively internal auditor should be objective in performing audit.

  

Agar seorang audit internal efektif dalam melaksanakan tugas, auditor 

internal harus independen dan objektif dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini 

berarti auditor internal harus memberikan penilaian tidak memihak kepada 

siapapun. Audit internal harus independen terhadap segala aktifitas yang akan 

diauditnya.  

Hal ini diperoleh melalui status organisasi dan objektivitasnya sesuai yang 

dikemukakan oleh Tugiman (2006:16), yaitu: 

Independensi: audit internal harus mandiri dan terpisah dari 
kegiatan yang diperiksanya. 
a. Status organisasi: status organisasi dari unit audit internal (bagian 

pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi 



dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan 
kepadanya. 

b. Objektivitas: Para pemeriksa internal (Internal Auditor) haruslah 
melaksanakan tugasnya secara objektif .

 
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal  dalam Standar 

Profesi Audit Internal (2004:8) menyatakan: 

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang 
memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. 
Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses 
komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas 
organisasi dan auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, 
tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 
kepentingan (conflict of interest).

  

2. Kompetensi / Kecakapan Profesional 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal ( 2004:9 ) menyatakan 

bahwa:  

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 
kecermatan profesional. 
a. 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 melaksanakan tanggung jawabnya 

b. Kecermatan Profesional 
Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan 

yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang 
profesional dan berkompeten 

c. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan 
Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang 
berkelanjutan.

   

Kualifikasi audit internal menurut Amin W. Tunggal (2005:22-27)  antara 

lain adalah: 

a. Auditor internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang 
memadai, karena audit internal berhubungan dengan analisis dan 
pertimbangan. Oleh karena itu audit internal harus mengerti catatan 



keuangan dan akuntansi sehingga dapat memverifikasi dan 
menganalisis dengan baik 

b. Selain pendidikan dan pelatihan seorang auditor internal juga harus 
berpengalaman dibidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang 
baru, ia harus dibimbing oleh auditor yang kompeten 

c. Seorang auditor dikatakan kompeten apabila memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 
1) Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi 

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

2) Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan 
pekerjaannya 

3) Auditor internal harus menelaah semua pengaruh yang terjadi 
terhadap probabilitas atau efisiensi kegiatan perusahaan 

4) Auditor internal harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu 
yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa 
mungkin dihindari.

   

3. Program Audit Internal 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

secara efektif dan efisien.  Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting 

untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemerikasaan, 

menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. 

Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004:15) mendefinisikan program 

audit sebagai berikut: 

Dalam merencanakan penugasan auditor internal harus 

mempertimbangkan sasaran penugasan, sumber daya penugasan, serta 

program kerja penugasan.

 

Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama 

penugasan. Program kerja harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. 

Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat 

persetujuan.   



Program audit yang baik mencakup: 

a. Tujuan audit yang dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas 

pekerjaan yang direncanakan. 

b. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

c. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjan yang harus dilaksanakan 

dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus 

diketahui oleh atasan auditor.  

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain: 

a. Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan. 

b. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung,  tahap demi 

tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 

c. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan 

prosedur yang digunakan oleh perusahaan. 

Manfaat program audit adalah sebagai berikut: 

a. Meratanya program kerja antar auditor. 

b. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 

c. Program audit memilih tujuan yang penting saja. 

d. Program audit yang telah digunakan dapat kembali menjadi pedoman 

untuk tahun berikutnya. 

e. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerjanya. 

f. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum 

akuntansi telah dijalankan.  

4. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Internal 

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian 

dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti. 

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut 

Tugiman (2006 : 53 78) yaitu : 

a. Perencanaan pemeriksaan meliputi: 

1) penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 



2) memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diperiksa. 

3) penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

4) pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

5) melaksanakan survei dengan tepat untuk mengenali kegiatan yang 

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

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang diperiksa. 

b. Pengujian dan pegevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah 

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

Hal ini meliputi : 

1) Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan 

tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

2) Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk 

membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

3) Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan 

contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi. 

4) Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan 

hasil pemeriksaan yang dilakukan. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, 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. 

5. Laporan Hasil Audit Internal 

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, 

laporan ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang 

untuk memperkuat pengendalian internal, menentukan ditaatinya prosedur 



atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa 

pengendalian intern yang telah 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 dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang dikemukakan 

oleh Gil Courtemance yang dialihbahasakan oleh Tugiman (2006:191) sebagai 

berikut: 

Pengawas internal yang baru harus menekuni profesinya atau 
belum pernah mendapat latihan penulisan laporan pemeriksaan perlu 
menyadari bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila 
memenuhi kriteria mandasar, yaitu: 
a. Objektivitas 

Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan 
dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedur atau hal-hal lain yang 
diperlukan dalam proses pemeriksaan. 

b. Kewibawaan 
Kewibawaan adalah kata yang tampaknya janggal untuk 

meenggambarkan sifat yang harus terdapat dalam sebuah laporan 
pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari adanya pernyataan 
tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, relevan, dan sesuai 
waktu. 

c. Keseimbangan 
Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang 

memberikan gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau 
secara wajar. Keseimbangan adalah keadilan. Keseimbangan adalah 
sudah seharusnya menjadi aturan utama yang mendasari pengawasan 
internal.  

d. Penulisan yang Profesional 
Laporan penulisan yang ditulis secara profesional memperhatikan 

beberapa unsur, yaitu struktur, kejelasan, keringkasan, nada laporan, 
dan pengeditan.

  

6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal 

Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dari langkah kerja audit internal. 

Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai keyakinan 

bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan yang dilaporkan pada temuan 

audit. Bagian audit internal harus menentukan bahwa manajemen telah 



melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu 

yang diharapkan. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:18) yaitu: 

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.

  

2.4 Efektivitas 

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang diharapkan atau diinginkan organisasi. 

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindarajan (2003:150) adalah 

sebagai berikut: 

"Effectiveness is determined by the relationship a responbility center's 

output and its objectives". 

Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa efektivitas adalah hubungan 

antara output dari suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan 

kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber yang 

ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit 

dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap 

nilai pencapaian sasaran tersebut. 

Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan 

hasil operasi perusahaan. Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda 

bagi setiap organisasi, tergantung pada kerangka acuan yang terpakainya 

Jadi, efektivitas organisasi adalah pernyataan menyeluruh tentang sampai 

sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. Efektivitas berhubungan 

dengan hasil-hasil dan prestasi yang dicapai dan manfaat yang diperoleh. 



Menurut Rob Reider (2002:23) efektivitas adalah: 

Effectiveness is concerned with result and accomtishments achieved and 

benefits provided.

  

2.5  Pengendalian Intern 

2.5.1  Pengertian Pengendalian Intern 

Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treatway Commission (COSO):  

Internal Control is a process, effected by an entity s board of directors, 
management, and other personel, design to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives in the following categories : (1) 
Effectiveness and efficiency of operations; (2) Reliability of financial 
reporting; and (3) Compliance with applicable laws and regulations . 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP.2001:319.2) disebutkan bahwa 

pengendalian internal sebagai berikut: 

Pengendalian Intern adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan 
direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang 
dirancang untuk menyediakan keyakinan yang mamadai berkenaan dengan 
pencapaian tujuan dalam kategori berikut : (1) Efektivitas dan efisiensi 
kegiatan, (2) Keandalan pelaporan keuangan, dan (3) Kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku.

 

Sedangkan menurut Arens et al. (2006:27) dinyatakan bahwa 

Pengendalian Intern adalah : 

A system consists of policies and procedures designed to provide 

management with reasonable assurance that the company achieved its 

objectives and goals.

   



Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pengendalian Intern adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh 

dewan komisaris, manajemen, dan orang-orang yang terlibat dalam 

perusahaan. 

b. Pengendalian Intern adalah sebuah sistem yang terdiri dari kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur. 

c. Pengendalian Intern dilakukan untuk memberikan jaminan yang 

memadai mengenai pencapaian tujuan oleh perusahaan dalam beberapa 

kategori yaitu: 

1) Operasi yang efektif dan efisien,  

2) Laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan  

3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  

2.5.2  Konsep Dasar Pengendalian Intern  

Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental 

(fundamental concept) dinyatakan dalam definisi berikut : 

a. Pengendalian merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai 

suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari 

serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak 

ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas. 

b. Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern 

bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi 

orang pada berbagai tingakatan organisasi, termasuk dewan direksi, 

manajemen, dan personel lainnya. 

c. Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya 

keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada 

manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang 

melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk 



mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan 

pengendalian. 

d. Pengendalian diarahkan pada pencapaian tujuan dan kategori yang 

saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan 

operasi.  

2.5.3  Tujuan Pengendalian Intern  

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, manajemen mengadopsi 

pengendalian intern untuk menyediakan keyakinan yang mamadai dalam 

mencapai tiga kategori tujuan: (1) Efektivitas dan efisiensi kegiatan; (2) 

Keandalan pelaporan keuangan; (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku.  

Menurut Arens et al. ( 2006:270 ) menyatakan bahwa tujuan daripada 

pengendalian intern adalah: 

Management typically has the following three concern, or broad 
objectives, in designing an effective control system: 

1. Reliability of financial reporting. 
Management is responsible for preparing financial statements for 
investors, creditors, and other users. Management has both legal and 
professional responsibility to be sure that the information is fairly 
prepared in accordance with reporting requirements such as GAAP. 

2. Efficiency and Effectiveness of operations. 
Control within an organization are meant to encourage efficient and 
effective use of its resources, including personel, to optimize the 
company s goals. An Important part of these controls its accurate 
information for internal decision making. Another impormation part of 
effectiveness and efficiency safeguarding assets and the record. 

3. Compliance with Sarbanes-Oxley Act and Other Applicable Laws and 
Regulations. 
The Sarbanes-Oxley Act of 2002 requires all public companies to issue 
an inernal control report that include the following: 



a. A statement that management is responsible for establishing and 
maintaining an adequate internal control structure and procedure 
for financing reporting 

b. An assesment of the effectiveness of the internal control structure 
and procedures for financial reporting as of the end of the 
company s fiscal years. 
Management s evaluating must be based on a recognized control 
framework that has established following a due-process procedure 
that allows for public comment. In addition to the Sarbanes-Oxley 
Act, public, private, and not for profit organizations are required 
to follow many laws and regulations.      

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian intern 

adalah untuk menjamin ketepatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan 

efisiensi operasi perusahaan dan mendorong ketaatan kepada kebijakan yang telah 

digariskan oleh pimpinan perusahaan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa 

tujuan pengendalian intern adalah untuk menunjang organisasi agar lebih efektif 

dan efisien dalam tujuannya dan pengendalian intern dikatakan baik apabila telah 

memenuhi syarat dan dapat menguntungkan perusahaan.  

2.5.4  Komponen Pengendalian Intern  

Menurut COSO dan AU 319, Consideration of Internal Control in the 

Fundamental Statement Audit (SAS 78) mengidentifikasi lima komponen 

pengendalian intern yang saling berhubungan sebagai berikut: 

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian (control environment), menetapkan suasana 

dari organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari 

orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua 

komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan 

struktur. 



Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

entitas yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Integritas dan nilai etika (integrity and ethical values) 

b. Komitmen terhadap kompetensi (commitment to competence) 

c. Dewan direksi dan komite audit (board of directors and audit 

committe) 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen (management s philosophy 

and operating style) 

e. Struktur organisasi (organization structure) 

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab (assigment of authority 

and responsibility) 

g. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia (human resources 

policies and procedures). 

2) Penilaian Risiko (Risk Assessment)   

Penilaian Risiko (risk assessment) untuk tujuan pelaporan 

keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu 

entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang 

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

Penilaian risiko menekankan pada hubungan risiko dengan asersi 

laporan keuangan tertentu serta aktivitas pencatatan, pemrosesan, 

pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan yang berhubungan. Pada 

suatu saat dimana manajemen secara tepat mengidentifikasikan risiko 

dan secara sukses memulai aktivitas pengendalian berkenaan dengan 

risiko tersebut, penilaian kombinasi auditor mengenai risiko bawaan 

dan risiko pengendalian untuk asersi yang berhubungan akan lebih 

rendah. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko 

tanpa mempedulikan pengendalian karena pertimbangan biaya atau 

pertimbangan lainnya. 



3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities)  

Aktivitas pengendalian (control activities) merupakan kebijakan 

dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen 

tetap dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan 

bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil 

untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki 

berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan 

organisasional dan fungsional. 

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan 

dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Diantaranya yaitu :  

a. Pemisahan Tugas  

b. Pengendalian pemrosesan informasi 

c. Pengendalian fisik  

d. Review kinerja   

4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan 

pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari 

metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, 

mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi entitas (dan juga 

kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang 

berhubungan.  

Dalam aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan 

komunikasi meliputi: 

a. Mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah. 

b. Mengklasifikasikan transaksi untuk pelaporan keuangan yang tepat 

waktu. 



c. Mengukur nilai transaksi yang memungkinkan pencatatan nilai 

uang secara tapat dalam laporan keuangan. 

d. Menentukan periode waktu dan saat terjadinya transaksi untuk 

melakukan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang 

tepat. 

e. Menyajikan transaksi-transaksi dan mengungkapkannya dalam 

laporan keuangan. 

5) Pemantauan (Monitoring)     

Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan 

penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar 

waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan (AU 

319.38). 

Pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang 

berkelanjutan dan juga dapat dilaksanakan melalui pengevaluasian 

periodik secara terpisah. Seluruh proses harus dimonitor dan 

dimodifikasi, dalam hal ini sistem dapat bersifat dinamis, berubah 

sesuai dengan kondisi yang ada. 

2.5.5  Keterbatasan Pengendalian Intern  

Walaupun pengendalian intern telah diselenggarakan dan disusun secara 

memadai, namun tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif. Sebab pada dasarnya 

pengendalian intern memiliki keterbatasan. 

Menurut LA Midjan (2001:68) beberapa faktor yang memperlemah sistem 

pengendalian intern adalah: 

1.    Collusion, berupa kerjasama yang tidak sehat 

  2.    Mental, pegawai yang bermental tidak baik 

  3. Biaya yaitu biaya tenaga dan alat-alat yang mungkin akan  
memberatkan perusahaan di dalam sistem pengendalian intern.

 



Sedangkan Menurut IAI ( 2001:319.6 ) disebutkan bahwa keterbatasan 

pengendalian intern meliputi: 

Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan 
bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat 
manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya 
sederhana. Pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara 
dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian. 
Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya 
pengendalian entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 
pengendalian tersebut.

  

2.6  Penjualan  

Pada dasarnya setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penjualan, 

baik itu penjualan barang maupun jasa. Penjualan merupakan suatu bidang yang 

dinamis yang disertai dengan kondisi yang selalu berubah-ubah, sehingga 

menimbulkan masalah baru yang berbeda-beda. Hasil penjualan tersebut setelah 

dikurangi dengan biaya akan menghasilkan laba yang akan digunakan oleh 

perusahaan demi kelangsungan usahanya. 

2.6.1  Pengertian Penjualan 

Setiap fungsi manajemen mempunyai masalah yang beraneka ragam dan 

cukup rumit. Penjualan merupakan suatu bidang yang dinamis, disertai dengan 

kondisi yang terus berubah-ubah, sehingga selalu terjadi masalah yang baru dan 

berbeda. 

Salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan adalah penjualan, hal 

ini disebabkan karena penjualan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan. 

Menurut Basu Swasta (1999:8) pengertian penjualan adalah : 

Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau 

jasa yang ditawarkan

 



Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah 

suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari 

pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari pihak penerima 

barang atau jasa sebagai timbal balik atas penyerahan tersebut.   

2.6.2 Tujuan Penjualan  

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk 

peningkatan volume penjualan, memperoleh keuntungan, serta memuaskan 

konsumen.  

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, menurut La Midzan & Azhar 

Susanto (2001:171) bagian penjualan memegang peranan penting, yaitu : 

1. Mencari order sesuai rencana dengan tingkat penjualan yang 

menguntungkan 

2. Mencatat pesanan-pesanan yang diterima 

3. Mengeluarkan dokumen perintah untuk mengeluarkan barang dan 

mengawasi pengiriman 

4. Mencatat akibat-akibat material dan financial dari aktivitas penjualan 

5. Membuat faktur penjualan 

6. Menyusun data statistik penjualan 

7. Menyusun laporan penjualan.  

2.6.3  Klasifikasi Transaksi Penjualan   

Menurut La Midjan & Azhar Susanto (2001:174-175) transaksi penjualan 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Penjualan tunai, penjualan yang sifatnya cash and carry . 

2. Penjualan kredit, penjualan dengan tenggang waktu pembayaran rata-

rata di atas waktu satu bulan. 



3. Penjualan tender, penjualan yang dilakukan melalui prosedur tender 

untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender 

tersebut. Untuk memenangkan tender tersebut selain harus memenuhi 

beberapa prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan 

tender, juga harus bersaing dengan pihak lain. 

4. Penjualan ekspor, penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli 

luar negeri yang mengimpor barang tersebut, biasanya memenfaatkan 

prosedur letter of credit (LC). 

5. Penjualan konsinyasi, menjual barang secara titipan kepada pembeli 

yang juga sebagai penjual, apabila barang tersebut tidak laku dapat 

dikembalikan kepada produsen. 

6. Penjualan melalui grosir, penjualan yang tidak langsung kepada 

pembeli namun melalui pedagang perantara. Grosir berfungsi menjadi 

perantara pihak pabrik atau importer dengan pedagang eceran.  

2.7  Pengertian Hotel 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan RI 

no.PM/pw301/Pn.b77 adalah sebagai berikut : 

Hotel merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan 

berikut makan dan minum

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menparpostel SK: KM 34/HK109/Mpp7.87: 

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan bagian umum yang dikelola secara 

komersil.

 

Dari dua pengertian hotel yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa 

hotel adalah suatu bentuk pelayanan jasa dengan adanya tarif bayaran.  



2.8  Pengertian Penjualan Pendapatan Sewa Kamar 

Penjualan sewa kamar dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

seperti perhotelan, merupakan salah satu aktivitas utama untuk menghasilkan 

pendapatan. untuk mencapai hasil penjualan sewa kamar yang ditawarkan tersebut 

dapat terjual. 

Pendapatan sama halnya seperti perusahaan lain yaitu penghasilan yang 

timbul dalam pelaksanaan aktifitas yang biasa. 

Pengertian sewa kamar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;1057) 

adalah: 

1) Pemakaian sesuatu dengan membayar uang,                                                                       

 

  2) Uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu,   

3) Yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang.

  

2.9  Kegiatan Audit atas Penjualan Pendapatan Sewa Kamar 

Pelaksanaan pemeriksaan internal atas penjualan sewa kamar dilakukan 

oleh bagian Income audit dan Night Audit, yaitu: 

1. Night Audit 

Audit yang dilakukan oleh Night Audit adalah dilakukan pada malam 

hari. Audit malam hari akan membuat auditor lebih cepat mengambil 

keputusan apabila terjadi kesalahan. Hal ini juga untuk menghindari 

apabila seorang tamu menggunakan jasa hotel pada malam hari dan 

meninggalkan hotel pada pagi harinya. Audit yang dilakukan Night 

Auditor meliputi: 

a) Audit terhadap posting-posting yang dilakukan oleh Receptionist. Ini 

dilakukan untuk menghindari posting yang salah terhadap harga 

kamar, perhitungan discount dan pemakaian extra bed. Apabila 



ditemukan kesalahan-kesalahan, maka Night Audit berhak meminta 

Night Receptionist untuk membetulkan kesalahan tersebut. 

b) Audit terhadap status kamar berdasarkan Housekeeping Report. Untuk 

mnghindari pemakaian kamar oleh tamu tetapi tidak terinput dalam 

data di komputer atau tamu yang sudah check out tetapi status 

kamarnya seolah-olah masih terpakai. Hal ini disebabkan oleh 

penutupan Bill yang belum sempurna ataupun karena hal yang fatal 

seperti tamu yang kabur tanpa deposit yang cukup untuk membayar 

seluruh tagihan (Skipper). 

c) Audit terhadap deposit yang dimiliki oleh tamu untuk membayar 

tagihan-tagihannya, deposi ini berupa uang tunai, kartu kredit, surat 

jaminan/voucher. 

d) Pemeriksaan terhadap setoran uang cash yang dibuat oleh Receptionist 

terhadap shifnya. Audit laporan Receptionist dilakukan melalui  

mencocokkan dengan Reading Machine (pita kas register). Laporan ini 

digunakan untuk audit silang dengan laporan penerimaan uang dari 

General Cashier Daily Summary. 

e) Audit terhadap hasil penjualan yang dilakukan dengan menggunakan 

kartu kredit, company account, dan voucher. Proses audit ini dengan 

melihat laporan Memo City Ledger yang telah dibuat oleh Receptionist 

dan telah membandingkannya dengan jumlah saldo uang yang ada di 

dalam kartu kredit, voucher, dan surat jaminan lengkap dengan 

pendukungnya. 

f) Hasil audit Night Audit kemudian disajikan dalam Night Audit Report. 

Laporan ini memuat jumlah transaksi penjualan hotel mulai dari 

penjualan sewa kamar, penjualan Food and Beverage, dan penjualan 

jasa lainnya. Jumlah transaksi yang dimuat adalah transaksi cash dan 

transaksi charge. 

2. Income Audit 

Seluruh catatan dan bukti transaksi yang telah diperiksa oleh Night 

Audit pada malam hari akan diperiksa kembali oleh Income Audit pada 



pagi harinya. Audit yang dilakukan oleh Income Audit adalah sebagai 

berikut: 

a) Melaksanakan audit terhadap kebenaran dan kelengkapan dengan cara 

mencocokkan dengan sales report yang berisi antara lain : 

- FO collection, Memo City Ledger, dan Discount Report. 

- Room Sales Recapitulation, Housekeeping Report, dan Data 

Statistik. 

b) Mencocokkan hasil audit tersebut dengan Night Audit Report dan 

melaporkannya dalam Income Audit Report. Proses audit ini 

dilakukan dengan membandingkan nomor kamar, harga kamar serta 

jumlah kamar yang dilaporkan dalam Night Audit Report dengan 

Housekeeping Report. 

c) Memeriksa kebenaran jumlah uang cash yang diterima oleh General 

Cashier dengan jumlah uang cash hasil audit. 

d) Memeriksa kebenaran jumlah penerimaan pembayaran kartu kredit, 

yaitu mambandingkan antara bukti kartu kredit sebenarnya dengan 

Memo City Ledger. 

e) Memeriksa kesesuaian nama dan besarnya discount yang terdapat 

dalam discount slip yang dibuat oleh receptionist.  

2.10 Hubungan Internal Audit Dengan Efektifitas Penjualan Atau 

Pendapatan  

Pelaksanaan internal audit  yang baik akan dapat menekan terjadinya 

kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak dan kalaupun 

kesalahan dan penyelewengan terjadi hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan 

cepat.  

Oleh sebab itu semakin baik pelaksanaan internal audit, maka semakin 

dapat meningkatkan efektifitas baik penjualan maupun pendapatan suatu 

perusahaan. 


