
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Komarudin (1994) 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”. 

 

Sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka dari 

definisi di atas dapat dikatakan bahwa peranan pemeriksaan intern merupakan 

suatu fungsi dalam organisasi yang dijalankan oleh seorang internal auditor, yang 

bertugas untuk melakukan pemeriksaan intern terhadap aktivitas operasi 

perusahaan, khususnya menyangkut efektivitas pengendalian biaya operasi. 

Dimana internal auditor tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman 

pada prosedur atau aturan yang sudah baku di dalam suatu perusahaan, serta yang 

lebih utama dalam melaksanakan tugasnya adalah seorang internal auditor harus 

bersikap independen dan objektif. Hal ini dilakukan agar suatu fungsi 

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh seorang internal auditor dapat berjalan secara 

optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga internal auditor dapat 

menghasilkan laporan pemeriksaan yang relevan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

2.2 Pemeriksaan Intern 

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Intern 

Dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang, dimana pimpinan tidak 

dapat mengawasi secara langsung atas keseluruhan aktivitas perusahaan yang 

semakin kompleks tersebut karena keterbatasan yang dimilikinya, sehingga 



 

 

diperlukan adanya suatu pendelegasian wewenang kepada orang lain. Dalam 

tanggung jawabnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut, pimpinan memerlukan 

suatu alat bantu yang dapat mengamankan harta/kekayaan perusahaan, menjamin 

bahwa data akuntansi dapat dipercaya, dapat meningkatkan efisiensi usaha, dan 

mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Alat 

bantu tersebut adalah struktur pengendalian intern. Maka dalam hal ini, bagian 

pemeriksaan intern sangat diperlukan agar pelaksanaan pengendalian intern dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan. 

Untuk mendapatkan pengertian pemeriksaan intern, penulis 

mengemukakan beberapa pendapat para ahli antara lain menurut Mulyadi (1992) 

sebagai berikut: 

“Pemeriksaan intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang 

terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa 

akuntansi, keuangan, kegiatan lain, untuk memberikan jasa kepada 

manajemen”. 

 

Menurut The Institute of Internal Auditor’s yang dikutip oleh Boynton 

dan Kell (2001), menyatakan sebagai berikut: 

“Internal audit is independent objective assurance and consulting 

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

It helps an organization accomplish its objective by bringing a 

systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 

effectiveness of risk management, control, and governance processes”. 

 

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa internal audit adalah kegiatan 

penilaian dan konsultasi yang independen serta objektif, yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, internal 

audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko pengendalian dan proses kepemimpinan. 

 

 

 

 



 

 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) 

memberikan pengertian definisi audit internal sebagai berikut : 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independen dan objektif dan dirancang untuk memberikan nilai 

tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi”. 

 

Dari definisi internal audit tersebut dapat dikatakan bahwa audit adalah 

fungsi penilaian yang dibuat oleh suatu organisasi yang bersifat independen yang 

tugasnya memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi sebagai jasa 

kepada organisasi, yaitu : 

1. Independen, berarti auditor bebas dari batasan-batasan yang dapat membatasi 

rung lingkup dan efektivitas penilaian. 

2. Penilaian, mengacu pada kebutuhan pengevaluasian yang merupakan tugas 

auditor internal dalam memberikan kesimpulan.  

3. Dibuat dalam perusahaan, berarti auditor intern adalah fungsi yang didirikan 

secara formal dalam organisasi modern. 

4. Pemeriksaan dan pengevaluasian adalah peran internal audit yang dinyatakan 

dengan pencarian bukti dan pemberian penilaian. 

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

 

Sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka dari 

beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa internal audit merupakan suatu 

kegiatan penilaian dan pemeriksaan atas aktivitas operasi perusahaan, yang 

dimulai dengan membuat suatu program pemeriksaan intern sampai dengan 

melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan yang berisi temuan-temuan 



 

 

atau masalah yang dihadapi oleh suatu objek yang diperiksa, serta rekomendasi 

yang diberikan oleh auditor, untuk selanjutnya agar dapat ditindak lanjuti, 

sehingga bila ditemukan adanya suatu masalah dari objek yang sedang diperiksa, 

maka manajemen perusahaan dapat mengatasinya secepat mungkin untuk 

menghindari kemungkinan risiko yang dihadapinya, hal ini dilakukan agar 

efektivitas pengendalian pengelolaan risiko dan proses kepemimpinan dapat 

berjalan dengan baik, guna membantu pencapaian tujuan perusahaan. 

 Dalam hal ini pemeriksaan itu harus dilaksanakan oleh orang yang 

berkompeten, yaitu orang yang ahli dan memiliki pengalaman dalam 

melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Selain itu, pemeriksaan juga harus 

dilaksanakan secara independen, yaitu memungkinkan seorang pemeriksa intern 

dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif, sehingga mereka dapat 

membuat suatu keputusan pokok yang tidak bias dan tidak memihak pada 

pemeriksaan yang dilaksanakannya. 

 

2.2.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Intern 

Perkembangan pesat dalam dunia usaha baik dari segi ruang lingkup 

maupun ukurannya, akan mengakibatkan jumlah aktivitas operasi perusahaan dan 

manajemen yang semakin kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan manajemen 

akan semakin sulit untuk menjalankan pengawasan dan pengendalian pada setiap 

aktivitas operasi yang dijalankan perusahaannya. 

Keterbatasan pihak manajemen untuk melaksanakan fungsi pengawasan 

dan pengendalian secara efektif dengan pertimbangan bisnis perusahaan, 

mengidentifikasikan perlu adanya suatu fungsi pengawasan intern yang ditetapkan 

untuk memantau efektivitas kebijakan dan prosedur yang mempunyai kaitannya 

dengan pengendalian yang telah dirancang oleh perusahaan. Oleh karena itu 

pemeriksaan intern yang dapat mencapai tujuannya, tentu merupakan suatu fungsi 

yang independen dan dinamis untuk mengatasi hal ini.  

 

 

 



 

 

2.2.3 Kualifikasi Audit Internal 

Independen adalah suatu hal yang pokok dalam mencapai suatu puncak 

keefektifan pemeriksaan intern. Seorang pemeriksa intern disebut independen jika 

ia dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Independen 

memungkinkan pemeriksaan intern membuat suatu keputusan pokok yang tidak 

bias dan tidak memihak pada pemeriksaan yang dilaksanakannya. 

Independensi menurut The Institute of Internal Auditor’s yang dikutip oleh 

Boynton and Kell (2001) sebagai berikut: 

“Independence, internal auditors should be independent of activities 

they audit. 

a. Organization’s status. The organization status of internal auditing 

departemen should be sufficient to permit the accomplishment of its 

audit responsibilities. 

b. Objectively. Internal auditor should be objective in performing 

audits”. 

 

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa independensi memungkinkan 

bagian internal audit untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif, 

juga memungkinkan untuk membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak 

menyimpang. Independensi pemeriksaan intern pada prinsipnya dapat dicapai 

melalui dua aspek, yaitu: 

a. Status Organisasi 

Status organisasi haruslah berperan, sehingga dapat memungkinkan unit 

pemeriksaan intern untuk melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat 

dukungan dari pimpinan tingkat atas. Status yang dikehendaki adalah bahwa 

pemeriksaan intern berkedudukan diluar garis lini organisasi dan ia 

bertanggung jawab kepada pejabat yang mempunyai kedudukan yang lebih 

tinggi dan dapat menjamin ruanglingkup pemeriksaan lebih luas, tindak lanjut 

yang lebih efektif dari pemeriksaan serta saran perbaikan. 

b. Objektivitas 

Objektivitas yaitu bahwa seorang pemeriksa intern dalam melaksanakan 

fungsi dan tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan 

kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan 



 

 

sikap tersebut hendaknya bagian pemeriksaan intern tidak boleh terlibat 

dalam menjalankan prosedur-prosedur perancangan, penerapan dan sistem 

operasi. Pada dasarnya keberhasilan pemeriksaan intern tergantung pada 

kedudukannya dalam organisasi, tanggapan pimpinan terhadap temuan dari 

bagian-bagian yang diperiksanya dan laporan pemeriksaan yang 

dihasilkannya adalah tidak memihak. 

 

Wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan intern dalam organisasi 

harus ditetapkan secara jelas melalui kebijakan pimpinan. Wewenang yang 

diberikan pada bagian pemeriksaan harus dapat memungkinkan bagian tersebut 

dapat bergerak secara leluasa dalam melakukan penilaian terhadap prosedur-

prosedur keuangan dan operasi, memeriksa catatan akuntansi dan keuangan, 

menilai struktur pengendalian intern, serta memberikan rekomendasi dan 

melaporkan hasil pemeriksaan pada pimpinan. 

Mengenai wewenang pemeriksaan intern dikatakan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2001) sebagai berikut: 

“Penetapan suatu fungsi audit intern yang efektif mencakup 

pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, kualifikasi 

staf dan sumber dananya”. 

 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa suatu fungsi audit internal 

harus diberikan wewenang dalam hal pembuatan laporan hasil pemeriksaan, agar 

fungsi tersebut dapat berjalan secara efektif dalam melaksanakan tugasnya.  

Pemeriksaan intern berwenang untuk meneliti catatan-catatan harta 

kekayaan dan pegawai yang berkaitan dengan masalah yang sedang diperiksa dan 

menilai kebijakan-kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, dan catatan-

catatan mengenai objek yang diperiksa. 

Di samping itu, tanggung jawab pemeriksaan intern juga dijelaskan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (2001) sebagai berikut: 

“Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau 

kinerja pengendalian satuan usaha. Satu cara yang ditempuh auditor 

intern dalam memantau kinerja tersebut, antara lain dengan 

melaksanakan pengujian yang memberikan bukti mengenai  



 

 

efektivitas desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur struktur 

pengendalian intern. Hasil pengujian ini seringkali merupakan dasar 

penting bagi asersi manajemen tentang efektivitas struktur 

pengendalian intern satuan usaha”.  

 

Dari definisi di atas dikatakan bahwa tanggung jawab seorang pemeriksa 

intern adalah memantau kinerja struktur pengendalian intern, yaitu dengan 

melakukan pengujian guna mendapatkan bukti mengenai efektif  tidaknya struktur 

tersebut. Efektif tidaknya struktur pengendalian intern dapat dilihat dari kebijakan, 

prosedur, rencana dan catatan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan oleh 

siapa dilaksanakannya. Hasil pengujian tersebut ditujukan bagi manajemen. Selain 

itu, seorang pemeriksa intern bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya 

kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Untuk tanggung jawab yang satu ini 

pemeriksa intern dapat menerima penugasan yang lebih besar lagi jika memang 

dikehendaki. 

 

2.2.4 Tujuan dan Ruang Lingkup 

 Tugas pemeriksaan intern dewasa ini, tidak sebatas hanya memeriksa 

kebenaran perhitungan matematis saja, melainkan meliputi semua operasi 

perusahaan. Dengan kata lain pemeriksaan intern menekankan pada pemeriksaan 

operasional selain mencakup pemeriksaan keuangan. 

Dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan intern melakukan verifikasi 

atas laporan keuanagan dan menentukan adanya pengamanan harta serta 

menemukan kecurangan. Sedangkan dalam pengendalian operasional, 

pemeriksaan intern melakukan pemeriksaan atas keseluruhan operasi perusahaan. 

Kegiatan ini meliputi penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan 

operasi dengan cara menilai atau membuat saran tentang cara pelaksanaan yang 

lebih efisien dan efektif. 

Ditegaskan oleh The Institute of Internal Auditor’s yang dikutip oleh 

Brink and Witt (2000) tujuan pemeriksaan intern sebagai berikut: 

“The objective of internal auditing is to assist member of the 

organization in the effective dischange of their responsibilities. To this 

end, internal auditing furnished then with analysis, appraisal, 



 

 

recommendations and informations concerning the activities reviewed. 

The audit objectives includes promoting effective control at reasonable 

cost ”. 

 

Dari uraian di atas terlihat bahwa tujuan dari pemeriksaan intern adalah 

membantu seluruh anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung- 

jawabnya masing-masing secara efektif, yang pada akhirnya pemeriksaan intern 

melengkapi para anggota organisasi tersebut dengan analisis-analisis, penilaian-

penilaian, rekomendasi serta informasi sehubungan dengan aktivitas perusahaan 

yang mereka periksa, selain itu juga meningkatkan keefektifan dalam batas-batas 

biaya yang wajar. 

Menurut Mulyadi dan Puradireja (1998) menyatakan bahwa utuk 

mencapai tujuan pemeriksaan intern dilakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi : 

“Pemeriksaan intern melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur 

pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur yang 

efektif dengan biaya yang minimum 

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan 

manajemen puncak dipatuhi. Menentukan sampai seberapa jauh 

kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi 

dari segala macam kerugian”. 

 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan intern adalah sebagai berikut : 

1. Meyakinkan tingkat kepatuhan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan, rencana-

rencana, prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Meyakinkan tingkat kepercayaan dan data yang disusun dalam perusahaan. 

3. Menilai kualitas dari pelaksanaan tanggung jawab yang telah ditetapkan. 

 

2.2.5 Program Pemeriksaan Intern 

Program pemeriksaan intern merupakan tindakan atau langkah-langkah 

yang rinci, terarah dan sistematis dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan kata 

lain program pemeriksaan merupakan pedoman bagi akuntan dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 



 

 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa program pemeriksaan dapat berupa 

daftar yang di dalamnya terdapat uraian mengenai tindakan atau langkah-langkah 

pemeriksaan mulai dari awal pemeriksaan sampai dengan komentar-komentar 

atau instruksi dari auditor internal. 

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan intern 

mencakup tahap-tahap seperti dikemukakan oleh Brink and Witt (2000) sebagai 

berikut : 

“Performance of audit work-audit should includ planning the audit, 

examining and evaluating information, comunicating, results and 

following up”.  

 

Mengenai tahap-tahap dalam pemeriksaan intern yang telah diungkapkan 

di atas, akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Perencanaan pemeriksaan 

Perencanan pemeriksaan harus dijabarkan secara tertulis, meliputi : 

a. Penetapan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. 

b. Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan diperiksa. 

c. Penetapan sumber-sumber daya yang perlu untuk pelaksanaan 

pemeriksaan. 

d. Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan pemeriksaan. 

e. Melaksanakan survei lapangan. 

f. Membuat program pemeriksaan.  

g. Menentukan waktu. 

h. Dan pihak yang akan menerima hasil pemeriksaan.   

i. Memperoleh persetujuan perencanaan pekerjaan pemeriksaan. 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Proses pengujian dan evaluasi informasi meliputi : 

a. Informasi dikumpulkan dari seluruh pihak yang terlibat dengan sasaran 

dan ruang lingkup pemeriksaan. 

b. Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan dan berguna sebagai 

bahan dasar temuan audit dan rekomendasi. 



 

 

c. Prosedur pemeriksaan, meliputi teknik pegujian dan teknik pengambilan  

sampel yang berguna. 

d. Mengumpulkan analisis, interpretasi dan dokumentasi informasi-

informasi. 

e. Menyiapkan kertas kerja pemeriksaan. 

3. Mengkomunikasikan Hasil Pemeriksaan 

Hal-hal yang harus diperhatikan setelah dilakukan pemeriksaan adalah: 

a. Menerbitkan laporan pemeriksaan. 

b. Mendistribusikan kesimpulan yang didapat dari hasil temuan dan 

rekomendasi pemeriksaan. 

c. Laporan harus objektif, jelas, bersifat konstruktif  dan tepat waktu sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

d. Kepala pemeriksaan intern harus menelaah ulang laporan tersebut dan 

memberikan persetujuan atas laporan tersebut. 

4. Tidak Lanjut 

Pemeriksaan intern harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut 

yang diperlukan sudah dilaksanakan atau apakah manajemen perusahaan 

telah mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul apabila ternyata tidak 

ada tindakan yang diambil sehubungan dengan hasil pemeriksaan intern. 

 

2.2.6 Laporan Pemeriksaan Intern 

Produk akhir dari pemeriksaan intern adalah hasil pemeriksaan yang 

dibuat dalam bentuk laporan secara tertulis. Laporan ini sangat penting, karena 

menunjukkan saran komunikasi bagi pemeriksaan intern dalam melaporkan hasil 

pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan bertujuan untuk menyediakan informasi 

yang berguna bagi perusahaan, dimana didalamnya itu menjelaskan keseluruhan 

setiap tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam proses pemeriksaan, dan juga 

berisi tentang saran-saran perbaikan atau opini dari internal auditor atas suatu 

objek yang diperiksanya sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 

 



 

 

Hal ini sesuai dengan definisi laporan pemeriksaan yang dikemukakan 

oleh Larry F. (2002), yaitu : 

“The audit report is the cumulating step in the audit process and 

expressing an audit opinion is the auditor’s overriding goal”. 

 

Selain itu, laporan hasil pemeriksaan juga harus mencakup analisis atas 

temuan, kesimpulan mengenai arti penting dan implikasi dari informasi yang 

dilaporkan, serta rekomendasi mengenai tindakan yang akan diambil atau 

alternatif lain yang akan dipertimbangkan, hal ini disebabkan karena temuan dan 

rekomendasi merupakan inti dari laporan hasil pemeriksaan. 

Menurut Widjayanto (1985) menyatakan suatu pelaporan hasil 

pemeriksaan hendaknya mencakup kritreria sebagai berikut : 

“1.   Menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. 

2. Sedapat mungkin dibuat dengan ringkas, namun tanpa 

mengabaikan kejelasan dan kelengkapannya sehingga mudah 

dimengerti. 

3. Menyajikan hal-hal faktual dengan akurat, lengkap, dan wajar. 

4. Menjelaskan temuan dan kesimpulan dengan objektif dalam 

bahasa yang jelas dan sederhana sebagaimana yang diperlukan 

dalam penguraian masalah itu sendiri. 

5. Hanya mencatumkan informasi, temuan dan kesimpulan yang 

faktual saja dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan 

kertas kerja pemeriksaan guna membuktikan atau menunjukkan 

dasar permasalahan yang dilaporkan serta kebenaran dan 

kelayakannya. Informasi pendukung yang terperinci harus 

dicantumkan dalam laporan sejauh mana diperlukan guna 

menampilkan penyajian yang meyakinkan. 

6. Jika perlu atau jika diinginkan, laporan dapat memuat 

rekomendasi untuk mengambil tindakan guna memperbaiki 

masalah-masalah yang ada serta untuk menyempurnakan 

kegiatan lainnya. Informasi mengenai penyebab masalah yang 

dilaporkan juga harus disertakan guna membantu dalam 

penerapan atau perancangan tindakan-tindakan perbaikan. 

7. Tempatkan tekanan pokok pada perbaikan di masa depan 

bukannya pada kritik di masa lalu. Komentar negatif hendaknya 

disajikan secara perspektif yang seimbang dengan 

mengemukakan kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi oleh 

para pejabat yang bersangkutan. 

 

 



 

 

8. Buatkan identifikasi dan penjelasan mengenai masalah-masalah 

yang dihadapi dan petanyaan yang memerlukan penelaahan dan 

pertimbangan lebih lanjut dari pemeriksa atau pihak-pihak 

lainnya. 

9. Sertakan pula tindakan manajemen yang patut diperhatikan, 

terutama jika perbaikan manajemen dilaksanakan dalam suatu 

program atau akivitas yang memerlukan perluasan lebih lanjut. 

10. Uraikan pendapat atau pandangan para pejabat yang berwenang 

pada temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa. Kecuali 

bilamana ada kemungkinan kecurangan atau tuntutan yang 

menghendaki hal sebaliknya, para pejabat ini sebaiknya diminta 

untuk ikut meninjau temuan atau kesimpulan pemeriksa”.  

 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa suatu laporan pemeriksaan 

intern harus mencakup kriteria sebagai berikut : 

1. Cermat, laporan secara keseluruhan harus berdasarkan fakta. Pernyataan fakta 

harus memberi jaminan bahwa secara pribadi pemeriksaan telah 

mengobservasi atau mengesahkan fakta tesebut. 

2. Jelas, tujuan laporan pemeriksaan intern adalah agar diambil tindakan yang 

perlu, oleh karena itu laporan harus efektif. 

3. Ringkas, berarti menghilangkan yang tidak relevan dan tidak material. 

4. Tepat waktu, laporan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen 

akan informasi yang mutakhir, oleh karenanya tujuan tersebut tidak akan 

tercapai apabila laporan tidak tepat waktu. 

 

2.3 Efektivitas 

2.3.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut Komarudin (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. 

 

Sedangkan menurut Arens et.al. (2000) mendefinisikan efektivitas sebagai 

berikut : 

“Efektivitas adalah derajat dimana tujuan organisasi telah tercapai”. 



 

 

Selain itu, menurut Ruchyat Kosasih yang dikutip Sukirno Agoes (2004) 

mengemukakan pengertian efektivitas sebagai berikut: 

“Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan dan keluaran 

dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang 

ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas 

hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan”. 

 

Sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka dari 

beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu 

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan manajemen 

dalam menggunakan sumber daya ataupun keuangan, dimana dalam masalah ini 

adalah berkaitan dengan penggunaan biaya operasi, yang digunakan untuk 

membiayai aktivitas perusahaan guna memperoleh laba yang merupakan tujuan 

perusahaan. 

 Agar penggunaan biaya operasi itu dapat digunakan secara efektif, maka 

manajemen perusahaan harus dapat mengendalian biaya operasi dengan baik. 

Biasanya proses pengendalian terhadap biaya operasi ini dapat dilakukan dengan 

cara terlebih dahulu menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, yang 

kemudian membandingkannya dengan hasil yang telah direncanakan. Apabila 

setelah dianalisis ditemukan adanya penyimpangan antara hasil aktual dengan 

yang direncanakan, maka manajemen harus segera mencari dan melakukan 

tindakan alternatif untuk mengatasi penyimpangan tersebut, baik dengan cara 

membuat rekomendasi baru tentang pengeluaran biaya operasi jika yang lama 

sudah tidak sesuai untuk digunakan, ataupun dengan cara lainnya. Meskipun 

pengendalian atas biaya operasi ini telah berjalan dengan baik, tetap saja 

perusahaan diharapkan harus selalu melakukan tindakan koreksi terhadap biaya 

operasi yang telah dilaksanakan, dan juga terhadap pengendalian biaya                    

operasi yang sedang dijalankan. Hal ini dilakukan agar pengendalian biaya operasi 

itu dapat sesuai dengan aturan ataupun standar yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 

 



 

 

Dengan adanya proses pengendalian terhadap biaya operasi tersebut, 

diharapkan perusahaan dapat menggunakan biaya operasi secara efektif, sehingga 

manajemen dapat dikatakan berhasil dalam menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya, yaitu dengan benar-benar menggunakan biaya operasi hanya untuk 

kepentingan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

   

2.4 Pengendalian 

2.4.1 Pengertian Pengendalian 

Definisi pengendalian menurut Sawyers (2005) sebagai berikut: 

“Penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, 

mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas 

dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. 

Sarana kontrol ini meliputi bentuk organisasi, kebijakan, sistem, 

prosedur, intruksi, standar komite, bagan akun, perkiraan anggaran, 

jadwal, laporan, catatan, daftar pemeriksaan, metode, rencana, audit 

internal”. 

 

Sedangkan definisi pengendalian menurut The Institute of Internal 

Auditor’s  yang dikutip oleh Sawyers (2005)  sebagai berikut : 

“Setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk meningkatkan 

kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

Kontrol bisa bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan memperbaiki 

hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi, atau direktif (untuk 

menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan). 

Konsep sistem kontrol merupakan gabungan komponen kontrol yang 

terintegrasi dan aktivitas-aktivitas yang digunakan organisasi untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya”. 

 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan suatu 

proses tindakan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan 

mengawasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan 

bahwa tujuan perusahaan tercapai, yang dapat dilihat dari kebijakan, perkiraan 

anggaran, daftar pemeriksaan, sistem, prosedur, laporan dan rencana yang 

digunakan perusahaan, apakah telah sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasaran-

sasarannya atau belum. Oleh karena itu kontrol dapat bersifat preventif (untuk 



 

 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi 

dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi, atau direktif 

(untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan). Hal ini 

dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik. 

 

2.4.2 Unsur-unsur Pengendalian 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001) pengendalian terdiri dari 5 

komponen yang saling terkait, yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian 

Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian 

orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian yaitu : 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Integritas dan nilai etika merupakan produk standar, dimana etika serta 

perilaku entitas tersebut dikomunikasikan dan diimplementasikan. Hal 

ini untuk menghilangkan atau mengurangi insentif serta godaan yang 

menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum dan tidak 

etis. 

b. Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen 

dan anggota-anggota aktif serta mampu menilai aktivitas dari 

manajemen. Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengawasi 

proses pelaporan keuangan, mencakup pengendalian intern dan ketaatan 

pada undang-undang dan peraturan. Agar menjadi efektif, komite audit 

harus memelihara komunikasi yang baik secara terus menerus, baik 

dengan internal auditor maupun dengan eksternal auditor. Hal ini 

memungkinkan auditor dan komite audit membahas masalah-masalah 

yang berkaitan, misalnya integritas dan tindakan manajemen. 

 

 



 

 

c. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi 

meliputi tindakan manajemen terhadap tingkat kompetensi pekerjaan 

tertentu dan bagaimana tingkat tersebut berubah menjadi pengetahuan 

dan keterampilan yang diisaratkan. 

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi 

Melalui kebijakan dan aktivitas manajemen memberikan tanda yang jelas 

mengenai falsafah dan gaya operasi yang ditempuh oleh manajemen, dan 

hal ini membuat auditor dapat merasakan sikap mereka terhadap 

pengendalian. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi suatu satuan membatasi garis tanggung jawab dan 

wewenang yang ada. Biasanya ini juga menghubungkan garis arus 

komunikasi. Dengan memahami struktur organisasi, auditor dapat 

mempelajari gaya kepemimpinan manajemen, elemen fungsional usaha 

dan menaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan 

dengan pengendalian intern dilaksanakan di perusahaan tersebut. 

f. Wewenang dan tanggung jawab 

Di samping aspek komunikasi informal, metode komunikasi mengenai 

wewenang, tanggungjawab, dan masalah sejenis yang berkaitan dengan 

pengendalian juga sama pentingnya. Hal ini mencakup cara-cara 

penyampaian memo atau catatan dari manajemen tentang pentingnya 

pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi. 

g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian 

Aspek paling penting dalam pengendalian adalah pegawai. Dalam hal ini 

pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya diharapkan dapat 

mendukung pencapaian pengendalian yang efektif, sehingga metode 

bagaimana mereka direkrut, dievaluasi, dan digaji merupakan bagian 

yang penting dari pengendalian. 

 



 

 

2. Penaksiran Risiko 

Mengidentifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk 

mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan  bagaimana 

risiko harus dikelola. 

Risiko dapat timbul dari perubahan keadaan-keadaan seperti : 

a. Perubahan dalam lingkungan perusahaan 

b. Karyawan baru 

c. Sistem informasi baru 

d. Pertumbuhan yang pesat 

e. Teknologi baru 

f. Lingkungan, produk, atau kegiatan baru 

g. Perubahan struktur organisasi perusahaan 

h. Operasi perusahaan secara internasional 

i. Keputusan akuntansi 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian meliputi suatu kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

Aktivitas pengendalian dikatagorikan sebagai berikut : 

a. Review kerja 

b. Proses informasi 

c. Pengendalian fisik 

d. Pemisahan fungsi 

4. Informasi dan Komunikasi 

Mengidentifikasikan, melakukan penangkapan dan pertukaran informasi 

dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan 

tanggung jawab mereka. 

Hal ini merupakan barometer untuk menilai sejauh mana kemampuan 

manajemen dalam membuat keputusan, pengendalian kegiatan perusahaan 

maupun menyiapkan laporan keuangan yang layak. 

 

 



 

 

5. Pemantauan 

Pemantauan merupakan suatu proses yang menguji dan menetapkan kualitas 

penampilan dan pengendalian termasuk menetapkan rancangan dan operasi 

pengendalian dalam dasar periode waktu dan mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan. Unsur pokok dalam pengendalian terdiri dari 3 kategori 

dasar yaitu kebijakan, prosedur yang dirancang serta diimplementasikan 

manajemen guna memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan 

pengendalian akan tercapai. 

 

2.4.3 Proses Pengendalian  

Menurut Welsch dkk yang dikutip oleh Purwatiningsih  (2000), 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 Ikatan Akuntan Indonesia (2001) 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 Welsch dkk yang dikemukakan oleh Purwatiningsih (2000) 

tahap-tahap pengendalian 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 alternatif 

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”. 

 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa proses pengendalian 

merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh setiap bagian organisasi, 

mulai dari melakukan tindakan evaluasi terhadap kinerja aktual untuk setiap 

periode sampai dengan melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu sistem yang 

dianggap memerlukan suatu tindakan perbaikan. Hal ini dilakukan agar efektivitas 

pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan dapat 

berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, dan juga untuk menanggulangi risiko yang akan dihadapi nantinya. 

 

2.5 Biaya 

2.5.1 Pengertian Biaya 

Di bawah ini penulis menyajikan beberapa definisi biaya menutut 

beberapa ahli atau pihak-pihak yang terikat dengan perkembangan akuntansi. 

 Menurut Mulyadi (2000) 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”. 

 

Sedangkan definisi biaya menurut Mursyidi (2008) sebagai berikut: 

“Biaya adalah suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau 

harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan 

pada saat ini maupun pada saat yang akan datang”. 

 

 

 

 



 

 

Menurut Kieso dkk yang dikutip oleh Wibowo (1995) 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”. 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan 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)  biaya dapat digolongkan menurut : 

“1. Objek pengeluaran 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan 

3. Hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan”. 

 

Menurut Hammer et al yang dikutip oleh Sirait dan Wibowo (1994) biaya 

dapat digolongkan sebagai berikut : 

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

jasa) 

2. Volume produksi 

3. Departemen, proses, pusat biaya, atau sub divisi lain dari 

manufaktur 

4. Periode akuntansi 

Biaya dapat digolongkan sebagai pengeluaran modal dan  

pengeluaran pendapatan”. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggolongan biaya dapat 

dilakukan sesuai dengan jenis dan kegunaan dari biaya itu sendiri. Oleh karena itu 

banyak terdapat jenis-jenis biaya yang didasarkan penggolongan biaya seperti 

yang diuraikan di atas. 



 

 

2.5.3 Biaya Operasi 

Di bawah ini penulis menyajikan beberapa definisi biaya operasi menurut 

beberapa ahli atau pihak-pihak yang terikat dengan perkembangan akuntansi. 

Menurut Weygandt (1996) memberi pengertian biaya operasi sebagai 

berikut : 

“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 a service”. 

 

Menurut Syahrul (2000) juga memberi pengertian biaya operasi yang 

sama, yaitu : 

“Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan administrative 

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 di atas 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. Selain itu, biaya operasi disetiap perusahaan juga 

berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik dan jenis kegiatan yang 

dijalankan. 

 

2.6 Peranan Pemeriksaan Intern dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Biaya Operasi 

Dalam suatu perusahaan, salah satu faktor penting dalam menjalankan 

aktivitasnya, perusahaan tidak lepas dari masalah keuangan khususnya biaya yang 

digunakan untuk kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Hal ini dikarenakan 

biaya merupakan unsur utama yang secara fisik harus dikorbankan untuk 

kepentingan dan kelancaran kegiatan usaha suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang merupakan tujuan utama perusahaan.  



 

 

Untuk mencapai penggunaan biaya yang efektif, maka dalam suatu 

perusahaan diperlukan adanya kebijakan dan prosedur yang mengatur masalah 

biaya operasi tersebut, serta diperlukan adanya suatu pengendalian. Untuk 

menjaga agar suatu pengendalian itu dapat tetap berjalan dengan baik, maka 

perusahaan memerlukan adanya suatu bagian pengawasan yang disebut dengan 

bagian pemeriksaan intern (internal audit). 

Pemeriksaan intern ini berfungsi untuk membantu manajemen dalam 

melakukan penilaian bebas terhadap semua bagian perusahaan, salah satunya 

adalah pemeriksaan intern terhadap biaya yang dipergunakan oleh suatu 

perusahaan agar penggunaannya dinilai tetap efektif. 

Dari beberapa hal yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik 

hubungan bahwa bagian pemeriksaan intern merupakan suatu alat bantu 

pengendalian manajemen dalam melakukan kegiatan penilaian terhadap suatu 

kegiatan perusahaan dengan cara melaksanakan: 

1. Verification, melakukan penilaian serta 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 bagian pemeriksaan intern, untuk mengetahui apakah terdapat 

kelemahan dan kekurangan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-

saran perbaikan. 

2. Compliance, melaksanakan aktivitas penilaian serta pemeriksaan terhadap 

pelaksanaan dari biaya operasi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan mengenai biaya operasi.  

3. Evaluation, 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. 

 

 

 



 

 

Sehingga tidak heran apabila suatu pengendalian atas biaya operasi sangat 

dibutuhkan, terutama dalam hal pelayanan operasi perusahaan. Pengendalian ini 

sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan dapat memelihara serta 

mempertahankan operasionalisasi yang efektif sehingga tidak menyimpang dari 

apa yang telah ditetapkan pimpinan perusahaan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diterapkan aktivitas pemeriksaan 

intern yang tujuannya untuk melakukan pemeriksaan serta menilai efektivitas dari 

pengendalian prosedur biaya operasi perusahaan, sehingga terpantau kinerja 

pengendalian, khususnya pengendalian biaya operasi pada saat dilaksanakan 

pemeriksaan oleh auditor yang relevan dengan perencanaan audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


