
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Peranan  

 Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994) adalah sebagai berikut:  

“1.  Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang 
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 pengertian peranan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 

manajemen. Peranan dalam hal ini dihubungkan dengan tugas seseorang yang 

dilakukan dalam kegiatan manajemen tidak hanyak tugas utama saja yang 

dikerjakan namun ada tugas lainnya yang dapat dikerjakan di dalam 

manajemen, misalnya peranan seorang manajer penjualan yang mempunyai 

tugas untuk meningkatkan penjualan perusahaan namun dia juga dapat 

berperan sebagai perencana .  

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. Peranan dalam hal 

ini menitikberatkan kepada pola prilaku yang sesuai dengan statusnya, 

misalkan seseorang yang mempunyai status sebagai  seorang manajer 

pemasaran, dia harus mempunyai pola perilaku yang sesuai dengan statusnya 

sebagai seorang manajer pemasaran yang harus mampu memberikan contoh 

yang baik terhadap bawahannya.  

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. Peranan dalam hal 

ini dihubungkan dengan kegiatan seseorang dalam suatu kelompok yang di 

dalam kelempok tersebut dia mempunya tugas dan fungsi, misalnya peranan 

seseorang ketua suatu organisasi, maka dia harus berperan sebagai pemimpin 

organisasi tersebut.  



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

padanya. Peranan dalam hal ini menunjukan fungsi seseorang dalam 

mengembangkan karakteristik yang  ada padanya, misalnya seorang yang 

ditugaskan sebagai manajer bagian produksi, maka dia harus berperan sebagai 

manajer bagian produksi bukan manajer bagian yang lain.  

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Peranan dalam hal ini 

menunjukan hubungan antara beberapa  variabel yang saling berhubungan, 

misalkan peranan anggaran terhadap kinerja manajer.  

Dari konsep pengertian peranan di atas, maka pengertian peranan yang di 

maksud dalam penelitian ini adalah peranan yang menunjukan fungsi setiap 

variable dalam hubungan sebab akibat, yaitu peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengelolaan gaji yang tujuannya adalah mengetahui 

seberapa jauh efektivitas audit internal tercapai.  

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Pengertian Audit Internal menurut SPAI (2004): 

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

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengemukakan 
beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, diantaranya pengertian audit 
internal menurut Mulyadi (2002) adalah: 

“Audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang 
terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa 
akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi 
manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. ” 

 

Adapun definisi audit internal menurut Agoes (2004): 

“Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian 
internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan 
akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan 



manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap 
peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi 
yang berlaku. ” 
 
Peraturan pemerintah yang dimaksud di atas misalnya peraturan di bidang 

perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian dan lain-

lain.  

Definisi audit internal menurut Sawyer (2003) adalah: 

“Audit internal is a systematic, objective appraisal by auditor internal of 
the operation and control within organizations to determine whether: 
a. Financial and operating information is accurate and reliable; 
b. Risk to the enterprise are identified and minimized; 
c. External regulation and acceptable internal policies and procedures 

are followed; 
d. Satisfactory operating criteria are met; 
e. Resources are used effectively achieved all for the purposed of sitting 

members of the organizations in the effective discharge of the 
responbilities. ” 
 

 Dengan demikian, pengertian audit internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen yang dibentuk oleh organisasi yang memeriksa dan menikai 

aktivitas-aktivitas organisasi atau bagian sebagai jasa terhadap organisasi.  

 Dari pengertian di atas, terdapat kata-kata kunci yang bisa memperjelas 
pengertian audit internal, yaitu: 

1. Independent 

Mempunyai arti bebas atau tidak tergantung dari pembatasan ruang lingkup 

dan efktivitas gasil audit yang berupa temuan dan pendapat.  

2. Appraisal 

Menyatakan keyakinan penilaian auditor internal dalam kesimpulan yang 

dibuatnya.  

3. Established 

Menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit internal dan merupakan 

fungsi yang formal (ditetapkan oleh aturan organisasi).  



4. Examine dan Evaluate 

Menyatakan bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor serta penilai 

terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam organisasi.  

5. It’s Aktivitis 

Menyatakan luasnya lingkup pelayanan audit internal berhubungan dengan 

seluruh personalia perusahaan, dewan komisaris, termasuk komite audit dan 

para pemegang saham.  

6. Service 

Menyatakan fungsi audit internal adalah untuk memberikan jasa pelayanan 

kepada manajeman.  

7. To the Organization 

Menyatakan bahwa pelayanan audit internal berhubungan dengan bidang 

personalia, dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham.  

 
2.2.2 Fungsi Audit Internal 

 Pengertian fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002211): 

 “Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian 
intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. 
Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk 
pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai 
efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. ” 

 
Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukkan 

bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas 

catatan-catatan akuntansi.  

Lingkup penugasan pemeriksaan intern menurut Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal (2004) sebagai berikut: 

“Fungsi pemeriksaan intern melakukan evaluasi dan memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko, pengendalian. 
Dan governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, 
teratur, dan menyeluruh yang meliputi: 
a. Pengelolaan Risiko 

Fungsi pemeriksaan intern harus membantu organisasi dengan 
cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan 



memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko 
dan sistem pengendalian intern.  

b. Pengendalian 
Fungsi pemeriksaan intern harus membantu organisasi dalam 
memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara 
mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian 
tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern 
secara berkesinambungan.  

c. Proses Governance 
Fungsi pemeriksaan intern harus menilai dan memberikan 
rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance 
dalam mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 
i) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi.  
ii) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas.  
iii) Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian 

kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.  
iv) Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan 

mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan 
pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen. ” 

 

 Dalam menjalankan fungsinya tersebut auditor internal melaksanakan 

kegiatan-kegiatan berikut ini: 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern 

dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan 

biaya yang minimum.  

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 

dipatuhi.  

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung 

jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.  

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam 

perusahaan.  

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.  

Tugas audit internal dalam menjalankan fungsinya adalah menyelidiki dan 

menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit 

organisasi. Dengan demikian audit internal merupakan bentuk pengendalian yang 



tujuannya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur 

pengendalian intern lainnya.  

Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas 

kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga 

harus melakukan suatu penilaian dari berbagai unsur operasional.  

 
2.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal (Lingkup Penugasan) 

Adapun tujuan pemeriksaan intern menurut Sawyer (2003) yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

“The objective of internal auditing is to assist members of the 
organization in the effective discharge of their responbilities. To this 
end, internal auditing furnishes them with analyses, appraisal, 
recommendations, counsels, and information concerning the activities 
reviewed. The audit objective  includes promoting effective control at a 
reasonable cost. “ 
 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari pemeriksaan 

intern adalah untuk mengetahui efektivitas anggota dalam organisasi terhadap 

tanggung jawab mereka. Pemeriksaan intern melakukan analisis, penilaian, 

memberikan rekomendasi, mencari informasi yang berhubungan dengan aktivitas 

yang sedang diperiksa. Tujuan dari audit ini juga mencakup peningkatan 

pengendalian yang efektif terhadap suatu biaya yang dianggap pantas atau dapat 

diterima.   

Dan dari pernyataan yang dikemukakan tentang tujuan pemeriksaan intern 

yang dialihbahasakan oleh Tugiman (1997) dapat diartikan sebagai berikut: 

“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 
organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara 
efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan 
berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi 
sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan 
intern mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang 
efektif dengan wajar. ” 
 
Adapun Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004) 

menyatakan bahwa: 

“Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi auditor internal 
harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, 



konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapat 
persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. ” 

  
Dengan kata lain tujuan pemeriksaan intern adalah memberikan pelayanan 

kepada organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan 

yang diberikan sebagai tujuan akhir agar semua organisasi dapat melakukan 

semua tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. 

Pemeriksaan intern membantu manajemen dalam hal mencari kemungkinan yang 

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

efektivitas pengendalian dalam biaya wajar. Semua bantuan pemeriksaan intern 

tersebut diberikan melalui analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbingan dan 

informasi tentang aktivitas yang diperiksa.  

 Kegiatan pemeriksaan intern yang dijalankan pada dasarnya haruslah 

mencakup kegiatan: 

1. Verification (pembuktian) 

Merupakan pemeriksaan dokumen, catatan dan laporan untuk menentukan 

tingkat penyesuaiannya dengan keadaan yang sebenarnya. Pada umumnya, 

kegiatan diverifikasi ini meliputi catatan, laporan aktiva dan keuangan.  

2. Compliance (kepatuhan) 

Kegiatan ini berkaitan dengan tingkat ditaatinya kebijakan, peraturan, 

prosedur dan praktik-praktik usaha yang baik.  

3. Evaluation (penilaian) 

Evaluasi terdiri dari dua fungsi penilaian, pertama adalah fungsi penilaian 

berbagai tingkat manajemen yang memberikan umpan balik bagi manajemen 

puncak mengenai efektivitas manajer bawahan. Kedua, adalah fungsi untuk 

mereview dan menetapkan struktur pengendalian pencegahan di dalam suatu 

organisasi yang memberikan umpan balik bagi eksekutif akuntansi mengenai 

keefektifan struktur tersebut.  

Ruang lingkup kegiatan pemeriksaan intern mencakup bidang yang sangat 

luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya 

administratif maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa 

fungsi pemeriksaan intern adalah membantu manajemen dalam mengawasi 



jalannya roda organisasi. Namun demikian, pemeriksaan intern bukan bertindak 

sebagai mata-mata tetapi merupakan mitra yang siap membantu dalam 

memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi.  

Ruang lingkup pemeriksaan intern menurut Tugiman (1997) sebagai 

berikut: 

“Ruang lingkup pemeriksaan intern menilai keefektivan sistem 
pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan 
dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, 
serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 
Pemeriksaan internal harus: 
a. Me-review keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi 

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

b. Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk 
memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, prosedur, 
hukum, dan peraturan yang dapat 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 konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah 
ditetapkan dan apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai 
dengan yang direncanakan. ” 

 
Ruang lingkup pemeriksaan intern menurut Russell (2000) adalah sebagai 

berikut: 

“The scope of the internal audit should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizations system 
of internal control and the quality of performance in carrying out 
assigned responsibilities. ” 
 
Russell mengemukakan bahwa ruang lingkup dari audit internal harus 

meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang cukup serta efektivitas sistem 

pengendalian internal perusahaan dan kualitas kinerja sesuai dengan tanggung 

jawabnya.  



Dan ruang lingkup pemeriksaan intern menurut IIA (2004) adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditors should consider the following suggestions when 

evaluating an organization’s governance activities related to information 

security. ” 

Auditor internal harus memperhatikan saran atau usul ketika mengevaluasi  

kinerja perusahaan berkaitan dengan keamanan informasi.  

Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan intern menurut Sawyer (2003) 

adalah sebagai berikut: 

“The internal audit activity should evaluate and contribute to the 

improvement of risk management, control and governance processes 

using a systematic and disciplined approach. ” 

Ruang lingkup pemeriksaan intern harus meliputi pengujian dan 

pengevaluasian terhadap kememadaian dan efektivitas sistem pengendalian intern 

perusahaan dan kualitas kinerja berkaitan dengan tanggung jawab anggota 

organisasi yang bersangkutan.  

Jadi secara terperinci, ruang lingkup pemeriksaan intern adalah melakukan 

penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan 

perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Pemeriksa 

internal juga harus memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan 

kegiatan bagi perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan dan ruang 

lingkup pemeriksaan intern sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi 

dan permintaan dari manajemen organisasi yang bersangkutan.  

 

2.2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal (Tujuan, Kewenangan 

dan Tanggung Jawab) 

Tanggung jawab dan wewenang audit internal didalam organisasi harus 

ditetapkan dengan jelas,tertulis pada dokumen formal dan disetujui oleh pimpinan 

tertinggi.  

Mengenai tanggung jawab dan wewenang audit internal, Ratliff (2003) 

mengemukakan sebagai berikut: 



“The purpose, authority, and responsibility of the internal auditing 
department should be defined in a formal written document (charter). 
The director of internal auditing should seek approval of the charter by 
senior management as  as acceptance by the board. The charter should 
make clear the purposes of the internal auditing department, specify the 
unrestricted scope of its work, and declare that auditors are to have no 
authority or responsibility for the activities they audit”.  

 

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan, kewenangan dan 

tanggung jawab bagian audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis 

misalnya anggaran dasar organisasi, yang telah mendapat persetujuan dari pihak 

manajemen senior. Anggaran dasar tersebut harus menjelaskan tujuan, lingkup 

pekerjaan yang tidak dibatasi dan menyatakan bahwa bagian audit internal tidak 

memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa.  

Bidang audit internal dilaksanakan di dalam lingkungan yang berbeda dan 

organisasi yang tujuan, ukuran, dan strukturnya bervariasi, selain itu terdapat pula 

perbedaan antara ketentuan dan kebiasaan diberbagai organisasi. Karena itu 

perbedaan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan audit internal pada masing-

masing lingkungan atau organisasi.  

 

2.2.5 Program Audit Internal 

Program audit merupakan rangkaian yang sistematis dari prosedur-

prosedur audit untuk mencapai tujuan audit untuk melaksanakan audit dengan 

hasil yang baik diperlukan program audit yang lengkap, rinci dan terarah.  

Program audit merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan, dan 

pengendalian pekerjaan audit intern untuk mencapai tujuan.  

Dengan demikian program audit merupakan acuan dan langkah kerja yang 

harus dijadikan pedoman selama pelaksanaan audit, sehingga hasil audit akan 

tercapai sesuai dengan tujuan bagi pemakai laporan hasil auditing.  

Definisi audit program menurut Arens (2006): 

“The list of audit procedures for an audit area or an entire audit is 

called an audit program. ” 



Dari definisi yang dikemukakan Arens di atas dapat disimpulkan bahwa 

program audit merupakan suatu daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur 

tertentu yang dapat digunakan oleh auditor internal untuk melaksanakan tugas 

auditnya.  

Adapun definisi program audit yang dikemukakan oleh Louwers (2005) 

adalah: 

“An audit program is a specification (list) of procedures designed to 

produce evidence directed toward achieving a particular objective. ”   

Program audit adalah daftar dari prosedur yang dirancang untuk 

menghasilkan bukti untuk memberikan petunjuk tentang perolehan yang obyektif.  

Sedangkan menurut Russell (2000) definisi program audit adalah: 

“An audit program is the organizational structure, commitment, and 
documented methods used to plan and performs audits. A well managed 
audit program: 
a. Plans and performs the audit 
b. Strives to standardize and improve its performance 
c. Produces audit results that are meaningful 
d. Verifies compliance 
e. Promotes continual improvement within the organization. ” 
 
Russell mendefinisikan bahwa program audit adalah suatu struktur 

organisasi, komitmen, dan metode dokumentasi yang digunakan untuk 

merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Program audit yang baik adalah: 

1. Perencanaan dan pelaksanaan audit 

2. Berusaha atau menuju standar dan perbaikan pelaksanaan 

3. Menghasilkan pemeriksaan yang memiliki arti 

4. Pelaksanaan yang teruji 

5. Memperhatikan atau memelihara perbaikan yang berkesinambungan dari 

perusahaan.  

Prosedur dalam suatu garis besar program audit adalah langkah 

pengumpulan bukti yang direncanakan auditor untuk digunakan. Program ini 

memiliki bentuk dan perincian yang bervariasi dari satu audit, ke audit lain dan 

spesifikasi dari setiap program harus dibuat secara tertulis. Program audit 



biasanya disiapkan untuk masing-masing saldo akun atau siklus transaksi yang 

penting. Program ini akan: 

1. Memberikan dasar bagi pengkoordinasian dan penyeliaan pekerjaan audit serta 

pengendalian penggunaan waktu dalam melaksanakan audit.  

2. Membantu memandu asisten dalam melakukan pekerjaan.  

3. Memberikan bukti bahwa perencanaan dan catatan yang memadai mengenai 

pekerjaan yang dilaksanakan selama audit telah dilakukan.  

Program pemeriksaan yang lengkap menurut Tugiman (1997) mempunyai 

kerangka sebagai berikut: 

1) Perencanaan pemeriksaan 
Perencanaan pemeriksaan internal haruslah didokumentasikan.  

2) Pengujian dan pengevaluasian informasi 
Pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, 
menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk 
mendukung hasil pemeriksaan.  

3) Penyampaian hasil pemeriksaan 
Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang 
dilakukannya.  

4) 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.  

 
Suatu audit diarahkan untuk menemukan salah saji yang material dalam 

laporan keuangan, apapun penyebabnya. Suatu audit memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan yang material. 

Auditor tidak pernah yakin seratus persen apakah laporan keuangan tersebut 

akurat.  

Adapun tujuan program audit menurut Mulyadi (2002) adalah: 

“Program audit bertujuan untuk menyajikan analisis, penilaian, 

rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 

manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. ” 



Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Mulyadi (2002) auditor intern 

perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini: 

1. “Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian 
intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang 
efektif dengan biaya yang minimum.  

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan 
manajemen puncak dipatuhi.  

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan 
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam 
kerugian.  

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 
bagian dalam perusahaan.  

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan 
perusahaan. ” 

 
Sedangkan tujuan program audit menurut Agoes (2004) adalah: 

“Program audit bertujuan untuk membantu semua pimpinan 
perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai 
kegiatan yang diperiksanya. ” 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Agoes (2004), internal auditor 

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut: 

1. “Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan 
penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian 
intern dan pengendalian operasional lainnya serta 
mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang 
tidak terlalu mahal.  

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-
prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.  

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan 
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan 
terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan 
penyalahgunaan.  

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 
organisasi dapat dipercaya.  

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas 
yang diberikan oleh manajemen.  

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional. ” 
 
Program audit yang telah disusun perlu didukung oleh manajemen agar 

mendapatkan kepastian tentang hasil auditing, dimana dilakukan tindak lanjut 

oleh manajemen sesuai dengan kebutuhan.  



2.2.6   Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Internal 

 Audit Internal bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan 

tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau di-review oleh 

pengawas.  

 Tahap-tahap pelaksanaan audit menurut Tugiman (1997) harus meliputi 

pertencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian hasil dan 

menindaklanjuti (follow up).  

1. Perencanaan pemeriksaan  

Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal   

berikut ini: 

a. Penerapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan  

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang diperiksa 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

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

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperikasa 

f. Penulisan program pemeriksaan 

g. Menetukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan 

akan disampaikan 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan  

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Proses pengujian dan pengevaluasian ionformasi adalah sebagai berikut: 

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan 

pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.  

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.  



c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan 

dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.  

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.  

e. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh pemeriksa dan ditinjau atau di-review oleh manajemen bagian audit 

internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang 

diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.  

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 

Penyampaian hasil pemeriksaan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan (Audit Examination) selesai dilakukan. 

Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan 

secara formal atau informal.  

b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi denga tingkatan manajemen yang tepat, 

sebelum mengeluarkan laporan akhir.  

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat 

waktu.  

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.  

e. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 

berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.  

f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.  



g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus me-review dan 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan.  

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Tindak lanjut pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu proses 

untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari 

berbagai tindakan ynag dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan pemeriksaan yang dilaporkan.  

b. Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam 

ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian 

audit internal.  

c. Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu 

dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan. Pimpinan audit internal bertanggung jawab memeperkirakan 

tindakan manajemen yang diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan 

sebagai temuan pemeriksaan tersebut dapat dipecahkan secara tepat waktu.  

d. Manajemen senior dapat menetapkan untuk menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, 

berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. 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. Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan dalam menentukan 

 Berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah: 

 Pentingya temuan yang dilaporkan 

1) Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 

yang dilaporkan 



2) Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan 

gagal 

3) Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif 

4) Jangka waktu yang dibutuhkan.  

g. Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan 

segera memerlukan tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus dimonitor 

oleh pemeriksa internal hingga diperbaiki karena berbagai akibat yang 

mungkin ditimbulkan terhadap organisasi.  

h. Terdapat pula barbagai keadaan dimana pimpinan audit internal menilai 

bahwa tindakan yang dilakukuan oleh manajemen telah cukup, bila 

dibandingkan dengan pentingnya temuan pemeriksaan.  

i. Pemeriksa harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap 

temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari 

dilakukannya tindakan tersebut.  

j. Pimpinan audit internal bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan 

tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan 

pemeriksaan.  

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

terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam 

penerapan tindakan korektif.  

l. Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang 

meliputi: 

1) Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan 

tanggapan 

2) Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen 

3) Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen; bila perlu 

4) Pemeriksaan terhadap tindak lanjut; bila perlu 

5) Prosedur laporan kepada tingkat manajemen yang sesuai tentang 

tindakan yang memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko akibat 

tidak dilakukannya tindakan korektif.  



m. Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut 

secara efektif adalah sebagai berikut: 

1) Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat 

manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tindakan korektif.  

2) Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan 

pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan 

hasil pemeriksaan diterbitkan.  

3) Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara 

periodik, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk 

memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan.  

4) Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang 

berhubungan dengan proses tindak lanjut.  

5) Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan 

berbagai temuan pemeriksaan.  

 

2.2.7 Laporan Audit Internal (Komunikasi Hasil Penugasan) 

 Komunikasi hasil penugasan menurut SPAI (2004):  

“Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara 
tepat waktu. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, 
simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya. Komunikasi akhir hasil 
penugasan, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan 
auditor internal. ” 

 
 Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi 
hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuasakan dari kegiatan yang di-review. 
Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, maka pihak 
yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan 
penggunaannya.  



 Menurut Tugiman (1997), hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
menyampaikan laporan audit yang baik, yaitu: 

 Laporan tertulis yang telah ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 
pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan sementara dapat 
dibuat secara tertulis maupun lisan dan diserahkan secara formal atau informal. 
Auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan 
rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan 
laporan akhir. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat 
waktu. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 
pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan 
pernyataan tentang pendapat pemeriksa.  

 Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 
berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.  Pandangan dari pihak yang 
diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan 
dalam laporan pemeriksaan Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus 
me-review dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, dan menentukan kepada 
siapa laporan tersebut akan disampaikan. Laporan audit internal memberikan jasa-
jasa yang bersifat protektif dan konstruktif dari pihak auditor kepada manajemen. 
Temuan-temuan audit atau pernyataan dari bagian audit internal yang tercantum 
pada laporan audit internal dapat membuat manajemen untuk menjalankan 
aktivitasnya dengan baik serta rekomendasinya dapat membuat manajemen 
waspada terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam laporan audit dapat 
dicantumkan pernyataan tentang pengakuan atas hasil pekerjaan yang 
memuaskan.  

           Pengertian temuan audit menurut Tugiman (1997) adalah: 

“Temuan audit merupakan hal-hal yang berkaitan dengan 
pernyataan tentang fakta. Berbagai temuan yang diperlukan untuk 
mendukung atau menghindari kesalahan pengertian tentang 
kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh auditor internal harus 
dicantumkan dalam laporan audit akhir. ” 

 

       

     Temuan-temuan audit haruslah memiliki beberapa komponen berikut ini: 

1. Kriteria 

Yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan yang digunakan dalam 
melakukan evaluasi dan atau verifikasi (apa yang seharusnya terdapat).  

2. Kondisi 

Yaitu berbagai bukti yang nyata yang ditemukan oleh auditor dalam 
pelaksanaan audit (apa yang ternyata terdapat).  

3. Sebab 



Yaitu alasan yang ditemukan atas terjadinya perbedaan antara kondisi yang 
diharapkan dan kondisi yang sesungguhnya (mengapa terjadi perbedaan).  

4. Akibat 

Yaitu berbagai risiko atau kerugian yang dihadapi oleh unit organisasi dari 
pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang 
tidak sesuai dengan kriteria (dampak dari perbedaan) dalam menentukan 
tingkat risiko atau kerugian, auditor internal harus mempertimbangkan pula 
akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai temuan tersebut 
terhadap pernyataan keuangan (financial statement) organisasi.  

5. Rekomendasi 

Dalam laporan tentang berbagai temuan dapat pula dicantumkan berbagai 
rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diaudit dan informasi 
lain yang bersifat membantu yang tidak dicantumkan ditempat lain.  

 Laporan yang disampaikan kepada menajemen akan mencerminkan 
kualitas pekerjaan audit internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena 
ditujukan dalam rangka menjaga keamanan harta perusahaan dan dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas.  

 

2.2.8 Tindak Lanjut Audit Internal (Pemantauan Tindak Lanjut) 
 Penangung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 
sistem untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan  
kepada manajemen. Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun 
prosedur tindak-lanjut untuk memantau dan memastikan bahawa manajemen telah 
melaksanakan tindak-lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak 
melakukan tindak-lanjut.  

 Auditor internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah 
dilakukan dalam memberikan berbagai hasil yang diharapkan dan apakah 
mamajemen senior telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan 
korektif atas temuan yang dilaporkan. Tindak lanjut oleh auditor internal 
didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, dan ketepatan 
waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manejemen terhadap berbagai 
temuan audit yang dilaporkan.  

 Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan oleh auditor internal 
dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah: 

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.  



5. Jangka waktu yang dibutuhkan 

 Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur meliputi: 

1. Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan tanggapan.  

2. Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen.  

3. Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen bila perlu.   

4. Pemeriksaan terhadap tindak lanjut, bila perlu.  

5. Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai dengan tindakan 

yang tidak memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif.  

 Berbagai teknik yang diperlukan oleh auditor internal untuk menjelaskan 
tindak lanjut secara efektif adalah sebagai berikut: 

1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat manajemen     

yang tepat,  yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan korektif.  

2. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan 

pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan akan 

lebih berguna apabila mencantumkan berbagai informasi yang cukup bagi 

pimpinan audit internal untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan waktu 

dari tindakan korektif.  

3. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik 

untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang 

sebelumnya dilaporkan.  

4. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan 

dengan proses tindak lanjut.  

5. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan terhadap 

berbagai temuan audit.  

 

2.2.9 Independensi Audit Internal 

 Menurut Tugiman (1997) para auditor internal dianggap mandiri atau 

independen apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. 

Kemandirian para auditor internal dapat memberikan penilaian yang tidak 



memihak dan tanpa prasangka, hal mana yang sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagaimana mestinya.  

Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas 

para auditor internal.  

1. Status organisasi  

 Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemerikasaan yang diberikan. 

Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan 

dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang 

diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai 

campur tangan pihak lain.  

2. Objektivitas 

 Para auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif. 

Objektivitas adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh auditor  internal 

dalam melaksanakan pemeriksaan. Sikap objektif akan memungkinkan para 

auditor internal malaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga 

mereka akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan 

membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau 

diragukan.  

 Ada 3 (tiga) aspek independensi menurut Halim (2001) yaitu: 

1. Indepandence In Fact (independensi senyatanya) 

               Untuk menjadi independen, auditor harus mempunyai kejujuran yang 

tinggi, jadi ada keterikatan erat antara independensi in fact in objectivitas.  

2. Independence In Appereance (independensi dalam penampilan) 

 Independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak lain 

terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus 

menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan 

mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Meskipun auditor 

independen telah menjalankan audit dengan baik secara independen dan 



objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan 

dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tidak mampu 

mempertahankan independensi dalam penampilan. Oleh karena itu, 

independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi 

auditor.  

3. Independence In Competence (independensi dari sudut keahliannya 

/kompetensinya) 

 Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan 

kompetensi/kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

tugasnya. Auditor yang awam dalam Electronic Data Processing System 

(EDPS) tidak memenuhi independensi keahlian bila ia mengaudit perusahaan 

yang pengolahan datanya menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. 

Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan 

profesional auditor.  

 



2.2.10 Kompetensi Audit Internal 

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemerikasaan 

haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan 

memiliki pengetahuan, kemempuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan 

untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas.  

Menurut SPAK (2001) menyatakan: 

“Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 
memperoleh atau memuktahirkan informasi dari audit tahun 
sebelumnya, mengenai faktor-faktor berikut ini: 
1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal 
2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan 
3. Kebijakan, program, dan prosedur audit 
4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal 
5. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal 
6. Mutu dan dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan 

rekomendasi 
7. Penilaian atas kinerja auditor internal”.  

 
   Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal harus 
dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang dimaksud kompeten adalah orang 
yang mempunyai pendidikan formal dan memiliki pengalaman yang cukup dalam 
bidang yang ditekuninya.  

 

2.2.11 Pengendalian Intern 

Pengendalian intern sebagai bagian dari kegiatan manajemen yang 

merupakan suatu usaha manajemen dalam rangka untuk memajukan organisasi 

dengan cara dan tindakan serta prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Dengan adanya pengendalian intern diharapkan akan banyak mempengaruhi 

aktivitas kerja dan fungsi lainnya ke arah yang lebih baik sehingga tujuan dari 

suatu organisasi dapat dicapai.  

 



2.2.12 Pengertian Pengendalian Intern 

 Dalam organisasi akan terdapat pengendalian yang cukup apabila 

manajemen telah merencanakan dan menyusun tata cara yang memberikan 

kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan 

dapat dicapai.  

 Secara ekonomis dan efisien Pengendalian adalah berbagai tindakan yang 

akan dilakukan oleh manajemen untuk mempertinggi kemungkinan terjadinya 

berbagai tujuan dan sasaran. Karenanya, pengendalian merupakan hasil dari 

perencanaan, penyusunan, dan pengaturan yang dilakukan secara tepat oleh 

manajemen.  

  Berikut ini kutipan pengendalian intern menurut Arens dan Loebbecke 

(2000), yaitu: 

“Internal control consists of policies and procedurs designed to provide 
management with reasonable assurance that the company achieves its 
objective and goal. In the following categories ef goal: (1) reliabilityof 
financial report, (2) effectiveness and efficiency of operations, (3) 
Compliance with applicable laws and regulation.  

 
 Menurut Tunggal (2000) pengertian audit internal adalah:  

 ”Internal Control is a process; effected by an entity’s of directors, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories: (1) effectiveness and efficiencyof operations, (2) reliability of 
financial reporting, (3) compliance with appblicable laws and 
regulations. ”  

 
 
2.2.13 Komponen Pengendalian Intern 

  Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena diantara unsur-unsur yang 

membentuknya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya,demikian 

halnya dengan pengendalain intern yang memadai haruslah terdiri dari komponen-

komponen yang membentuk sistem tersebut.  

 Komponen yang membentuk pengendalian intern menurut Arens (2006) 

adalah  

1. Control envirotment 
2. Management Risk Assesment 



3. Accounting Information and Communication System 
4. Control Activities 
5. Monitoring.  

 

Menurut SPAP (2001), pengendalian intern memiliki 5 komponen 

pengendalian yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penaksiran Risiko 

3. Informasi dan Komunikasi 

4. Pemantauan 

 

1. Control Envirotment (Lingkungan Pengendalian) 

 Efektivitas pengendalian intern dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

lingkungan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap 

dan tindakan para pemilik dan manajemen puncak perusahaan mengenai 

pentingnya pengendalian intern bagi perusahaan tersebut. Lingkungan 

pengendalian mencakup faktor-faktor antara lain: 

a. Integrity and Ethical Value (Integritas dan Nilai Etika) 

Tindakan manajemen untuk mengurangi perilaku yang mendorong karyawan 

untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, illegal, atau tidak etis.  

b. Commitment to Competence (Komitmen terhadap Kompetensi) 

Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Manajemen mempertimbangkan tingkat 

kompetensi untuk pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketrampilan dan 

pengetahuan yang dipertukan.  

c. Boards of Director or Audit Committtee Participation (Partisipasi Dewan 

Komisaris dan Komite Audit) 

Dewan komisaris berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen dan anggotanya dilibatkan dalam aktivitas serta 

memeriksa aktivitas manajemen. Komite audit bertanggungjawab mengawasi 

proses laporan keuangan dan harus terus memelihara komunikasi atau sebagai 



penghubung antara dewan komisaris dengan auditor internal maupun 

eksternal.  

d. Management's Philosophy and Operating Style (Filosofi dan Gaya Operasi 

Manajemen) 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi 

perusahaan dan karyawan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang 

bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan.  

e. Organizational Sturucture (Struktur Organisasi) 

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 

Struktur organisasi memberikan kerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan 

struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.  

f. Assigment of Authority and Responsibility (Pelimpahan Wewenang dan 

Tanggung Jawab) 

Merupakan perluasan lebih lanjut dari pengembangan struktur organisasi. Hal 

ini mencakup pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan 

pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas 

karyawan dan kebijakan terkait, 

g. Human Resources Policies and Practices (Kebijakan dan Prosedur 

Kepegawaian) 

Aspek paling penting dalam sistem pengendalian adalah pegawai yang 

kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian efektif, 

metode penyeleksian, pengevaluasian dan pemberian imbalan.  

 

2. Management Risk Assesment (Penaksiran Risiko Manajemen) 

Manajemen mengindentifikasikan dan menganalisis risiko yang 

berhubungan dalam penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan yang 

disajikan sesuai dengan PABU. Manajemen menilai risiko sebagai bagian dan 

rencana dan operasi pengendalian intern untuk meminimalkan kesalahan.  



3. Accounting Information and Communication System  (Informasi Akuntansi 

dan Sistem Komunikasi) 

Sistem akuntansi dalam perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasikan, 

mengumpulkan, menganalisis, mencatat, melaporkan transaksi-transaksi 

perusahaan dan memelihara aktiva  perusahaan yang dapat dipertanggung 

jawabkan, Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua 

karyawan yang terlibat dalam pelaporan keuangan. Komunikasi mencakup sistem 

pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas.  

 

4. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas ini dibagi 

menjadi 5 kategori yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Adequaete separation of duties (Pemisahan tugas yang memadai) 

Terdiri dari: 

a) Pemisahan pemegang aktiva; 

b) Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan; 

c) Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan; 

d) Pemisahan tugas dalam Electronic Data Processing.  

b. Proper authorization of transaction and activities (Otorisasi yang pantas atas 

transaksi dan aktivitas) 

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas bila pengendalian ingin 

memuaskan. Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk 

transaksi yang bersifat umum maupun khusus. Otorisasi umum berarti 

manajemen menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Otorisasi 

khusus dilakukan terhadap transaksi individual.  

c. Adequate document and record (Dokumen dan catatan yang memadai) 

Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat 

dengan benar.  



d. Physical control over assets and records (Pengendalian fisik atas aktiva dan 

catatan) 

Tindakan perlindungan secara fisik untuk mengamankan aktiva dan catatan 

dapat berupa penggunaan gudang persediaan di bawah pengawasan pegawai 

yang kompeten, juga dapat digunakan kotak tahan api untuk melindungi 

aktiva seperti uang tunai dan dokumen penting.  

e. Independent cheeks on performance (Pengecekan independen atas 

pelaksanaan) 

Pegawai mungkin lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, kalau 

tidak ada orang yang rneninjau dan mengevaluasi. Oleh karena itu dibutuhkan 

pengecekan yang berkesinambungan atas pelaksanaan aktivitas perusahaan 

 

5. Monitoring (Pemantauan) 

Aktivitas manajemen menyangkut penilaian yang terus menerus dan 

periodik terhadap kualitas pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen, 

Pemantauan dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa pengendalian intern beroperasi 

sebagaimana yang diharapkan 

 

2.3 Pengertian Pengelolaan dan Tujuan Pengelolaan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) pengelolan adalah: 

“Suatu proses kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang 

lain dalam membantu merumuskan segala kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi yang telah diterapkan. ” 

Tujuan pengelolaan adalah terlaksananya kelancaran dan ketertiban 

kegiatan dalam suatu aktivitas untuk dapat lebih jauh lagi dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien.  

Tujuan pengelolaan gaji adalah terlaksanya kelancaran dan ketertiban 

prosedur mengenai pengumpulan data, perhitungan pencatatan, pembuatan daftar 

pembayaran gaji dan pengawasan gaji serta terhadap gaji yang diambil oleh orang 

yang berhak serta gaji yang belum diambil oleh orang yang berhak.  

 



2.3.1 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas mempunyai pengertian memilih tujuan-tujuan yang tepat dari 

seperangkat alternatif. Jadi yang ditekankan disini adalah cara seseorang dalam 

menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan agar tugas yang dilakukan dapat 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi pelaksanaan tugas yang bertele-

tele dan penggunaan waktu yang banyak. Akibatnya pekerjaan-pekerjaan yang 

setiap hari selalu bertambah menjadi tertunda, karena belum selesai pekerjaan 

yang satu sudah datang lagi pekerjaan yang lain.  

 Menurut Rob (2002): 

”Effectiveness (or results of operation) is the organization achieving 

results or benefits based on stated goals and objectives or some other 

measurable criteria. ” 

Efektivitas atau hasil dari operasi adalah hasil atau keuntungan yang 

diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan objektivitas dari beberapa 

kriteria.  

Menurut Arens (2006): 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where is 

efficiency refers to the resources used to achieve those objectives. ” 

 Dari pendapat Arens dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian 

internal adalah merupakan suatu bagian dari audit operasional yang tujuannya 

untuk membantu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya agar lebih 

efektif dan efisien. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan 

perusahaan. Sedangkan, efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan 

organisasi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

 



2.4    Gaji 

 Pada umumnya gaji merupakan bagian yang terbesar dari selisih biaya 

operasi perusahaan, selain itu juga gaji merupakan bidang ynag berisiko tinggi 

menyebabkan pemborosan sejumlah besar sumber daya perusahaan karena 

inefisiensi atau pencurian melalui kecurangan-kecurangan untuk mengawasi 

masalah tersebut dibutuhkan adanya pengelolaan gaji yang baik dan memadai.  

 

2.4.1 Pengertian Gaji 

 Setiap perusahaan mempunyai unsur sumber daya manusia yang bekerja 

dan menjalankan kegiatan perusahaan. Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kegiatan usaha suatu perusahaan adalah karyawan baik yang 

bekerja langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan operasi perusahaan dan 

mereka tentunya mengharapkan imbalan atas jasa pekerjaan yang mereka lakukan.  

 Gaji merupakan suatu imbalan dari suatu perusahaan untuk karyawan atas 

jasa yang diberikannya. Imbalan jasa ini biasanya merupakan faktor utama yang 

dinilai seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan. Gaji adalah pembayaran yang 

diterima pegawai sebagai imbalan jasa (kompensasi) atau jasa yang diberikan 

pegawai itu.  

 Pengertian gaji menurut Amstrong dan murlis yang dialihbahasakan oleh 

Hamzah (1995) adalah sebagai berikut: 

“Gaji adalah bayaran pokok atau kompensasi yang diterima oleh pegawai 
tidak termasuk unsur-unsur variabel dalam tunjangan lainnya. ” 
 Gaji adalah kompensasi tenaga manusia dan merupakan faktor biaya ynag 

perlu diukur, dikendalikan, dan dianalisis secara terus menerus. Penentuan tingkat 

gaji memerlukan analisis, uraian, dan evaluasi atas pekerjaan dalam perusahaan 

dengan tujuan agar pembayaran gaji mencapai sasaran dengan perkataan lain 

besarnya tarif perhitungan maupun potongan gaji harus ditetapakan secara baik 

dan konsisten sehingga dapat menciptakan suatu pambayaran gaji yang efektif, 

efektivitas akan menciptakan suatu pengelolaan atas biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk pembayaran gaji.  



2.4.2 Pentingnya Pengelolaan Gaji 

 Pentingnya pengelolaan gaji menurut Arens dan Loebbecke (2000) adalah 

sebagai berikut: 

“The cycle is important for several reason. First, the salaries, wages, 
employees taxes cost are a major expense in all companies. Second, 
labour is a such an important consideration in the valuation of inventory 
in manufacturing and construction companies that the improper 
classification and allocation of labor can result in a material 
misstatement of net income. Finally payroll is an area in which large 
amount of company resource can be wast because on inefficiency or are 
stolen through fraud. ”  
 
 

2.4.3 Pengelolaan Gaji 

 Pengelolaan gaji merupakan struktur dan prosedur mengenai pengumpulan 

data, perhitungan pencatatan, pembuatan daftar pembayaran gaji dan pengawasan 

atas gaji serta terhadap gaji ynag diambil oleh yang berhak atas gaji serta terhadap 

gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas gaji tersebut. Pengelolaan gaji 

yang memadai dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik jika terdapat 

pemisahan tugas. Pemisahan tugas dari bagian yang terlibat dalam prosedur gaji 

merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin efektivitas pengelolaan 

gaji.  

 Prosedur pengeloaan gaji dalam suatu perusahaan melibatkan keputusan-

keputusan dan proses yang diperlukan dalam rangka mempertahankan tenaga 

kerja yang ada dengan menciptakan suatu kondisi akhir dimana gaji untuk 

masing-masing karyawan dibayar tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat 

kepada orang yang berhak.  

 Prosedur-prosedur yang ada dalam pengelolaan gaji menurut Arens dan 
Loebbecke (2000) adalah sebagai berikut: 

1. Personel and Employment (Prosedur Kepegawaian dan Penempatan Pegawai) 

2. Time Keeping and Payroll Preparation ( Prosedur Penentuan waktu dan 

Penyiapan Pembayaran gaji) 

3. Payment and Payroll (Prosedur Pembayaran Gaji) 

4. Preparation of Payroll Tax Return and Payment of Taxes (Prosedur Penyiapan 

Surat Pemberitahuan dan Pembayaran Pajak) 



 

2.4.3.1 Personal and Employment (Prosedur Kepegawaian dan Penempatan 

Pegawai) 

 Prosedur pegawai meliputi: 

1. Penempatan pegawai baru 

a. Membuat catatan mengenai pegawai yang berhenti atau diberhentikan  

b. dan pelamar-pelamar baru.  

c. Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga kerja, sekolah-

sekolah, universitas, dan sumber pegawai lainnya.  

d. Memasang iklan 

2. Mengadakan interview 

Menginterview calon pegawai untuk meyakinkan kepandaian, kecakapan, dan 

pendidikan calon pagawai.  

3. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan adanya karyawan baru 

sebagai berikut: 

a. Mencari data pribadi karyawan 

b. Menyelenggarakan tes kesehatan 

c. Membuat formulir penerimaan yang digunakan untuk menempatkan daftar 

pegawai dalam daftar gaji.  

4. Melakukan macam-macam fungsi sebagai berikut: 

a. Membuat catatan potongan-potongangaji yang diminta oleh pihak luar 

b. Membuat catatan mengenai sebab berhentinya pegawai 

c. Membuat catatan mengenai riwayat hidup pegawai 

d. Membuat catatan mengenai cuti pegawai 

Prosedur kepegawaian biasanya dilaksanakan oleh bagian personalia. 

Pengelolaan yang paling penting dalam masalah personalia meliputi metode 

formal untuk membarikan informasi mengenai pegawai-pegawai baru kepada 

pencatat waktu dan petugas penyiap gaji. Selain itu penting sekali adanya 

pemisahan tugas antara pegawai yang mempunyai akses terhadap waktu kartu 

pembuat daftar gaji serta pegawai yang mempunyai akses terhadap catatan 

pegawai. Pengelolaan penting lainnya adalah penyelidikan dengan seksama 



terhadap kemampuan dan kejujuran pegawai baru dan adanya arsip pegawai yang 

memadai.  

 

2.4.3.2 Time Keeping and Payroll Preparation (Prosedur Pencatatan Waktu 

dan Penyiapan Pembayaran Gaji) 

 Untuk menetapkan  berapa besar gaji yang harus dibayar, waktu kerja 

harus diawasi melalui kartu pencatat waktu kerja. Disini dicegah kemungkinan 

adanya seorang pegawai melakukuan absensi untuk beberaoa orang pegawai atau 

mencoba menyerahkan kartu pencatat waktu yang fiktif.  

 Prosedur ini pengikhtisaran dan perihitungn gaji kotor, potongan-

potomgan gaji, menyiapkan catatan penggajian. Masing-masing kegiatan tersebut 

harus memiliki pengelolaan yang memadai untuk mencegah kesalahan.  

 Pengikhtisaran dan perhitungan gaji dapat dikontrol dengan menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang jelas untuk bagian penggajian, pemisahan fungsi yang 

memungkinkan adanya audit silang, mengkaji ulang apakah kerja lembur telah 

disetujui, meneliti waktu apakah ada perubahan serta memeriksa tarif maupun 

perhitungan gaji.  

 

2.4.3.3 Payment of Payroll (Prosedur Pembayaran Gaji) 

 Prosedur pembayaran gaji adalah fungsi bagian pembuat daftar gaji 

pegawai, diminta untuk menghitung gaji yang harus dibayarkan kepada masing-

masing pegawai. Adapun perincian kegiatan penetapan gaji adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan catatan waktu kehadiran masing-masing pegawai dari kartu 

jam kehadiran. Waktu yang diperoleh terdiri dari dua bagian yaitu: 

a. Waktu kerja biasa (straight Time) 

b. Waktu kerja lembur (over Time) 

2. Selanjutnya menyusun daftar gaji dan mencantumkan nama, pangkat dan 

bagian, susunan keluarga dan gaji pokok.  

3. Mengumpulkan data untuk pembayaran. Umumnya didasarkan pada 

banyaknya prestasi yang telah dihasilkan. Setelah itu dihitung tunjangan-



tunjangan seperti:tunjangan kesehatan, tunjangan istri dan anak, tunjangan 

transportasi, dan lain-lain.  

4. Menghitung semua pajak penghasilan, pengurangan untuk holding tax, 

pinjaman pegawai, asuransi, dan lain-lain. Kemudian dicatat dalam daftar gaji.  

 

2.4.3.4 Preparation of Payroll Tax Return and of Taxes (Prosedur Penyiapan 

Surat Pemberitahuan dan Pembayaran Pajak) 

 Prosedur pembayaran gaji dilakukan setelah prosedur pembuatan daftar 

gaji dijalankan sesuai dengan prosedur sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan 

mancatat hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran gaji, membuat formulir 

dan laporan yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan, membuat catatan 

(Jadwal Entry) dan berbagai formulir laporan dilakukan dengan tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Membuat daftar gaji 

2. Membuat cek pembayaran atau amplop pembayaran gaji atau cek gaji 

3. Membuat daftar earning statement, yaitu suatu penjelasan tentang perhitungan 

gaji yang diberikan pada masing-masing pegawai yaitu setelah dihitung gaji 

kotor, allowance dan potongan.  

4. Membuat employee’s earning record, yaitu daftar gaji pada suatu masa yang 

dibayarkan pada pegawai 

5. Membuat formulir yang digunakan untuk berbagai laporan sesuai dengan 

ketentuan 

6. Membuat statistik tentang gaji.  

 

2.4.4 Tujuan Pengelolaan Gaji 

 Pengelolaan gaji menurut Arens dan Loebbecke (Yusuf; 1999) adalah 

sebagai berikut: 

1. Validity 

2. Authority 

3. Completely 

4. Valuation 



5. Timtliness 

6. Posting and Sumarizing.  

 Penjelasan dari tujuan pengelolaan gaji yang telah disebutkan sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Validity 

Pembayaran gaji yang dicatat adalah pekerjaan yang benar-benar bukan 

dilakukan oleh orang yang fiktif.  

2. Authority  

Artinya transaksi penggajian diotorisasi secara memadai 

3. Completely 

Seluruh transaksi penggajian yang ada sudah dicatat 

4. Valuation 

Artinya transaksi penggajian yang ada mencatat jam kerja yang benar dengan 

tarif gaji yang benar dan potongan dihitung dengan benar.  

5. Timeliness 

Artinya transaksi penggajian dicatat tepat waktu.  

6. Posting and Sumarizing 

Artinya transaksi penggajian telah dimasukkan dalam catatan penghasilan 

pagawai dan transaksi tersebut harus telah diikhtisarkan dengan baik.  

 

2.5 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Intern Pengelolaan Gaji 

Semakin besarnya perusahaan, maka semakin besar disadari pula bahwa 

pimpinan perusahaan tidak lagi dapat malaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

setiap kegiatan usaha secara lengsung. Tetapi walaupun demikian, agar 

perusahaan berjalan sesuai pola kebijakan ynag telah ditetapkan sebelumnya, 

pimpinan perusahaan harus melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung 

jawab kepada bawahannya. Agar pendelegasian ini dapat berjalan dengan baik 

diperlukan suatu bagian atau departemen yang dapat membantu manajemen dalam 

fungsi pengawasan yaitu bagian atau direktorat audit internal.  



Agar pelaksanaan yang dilakukan oleh auditor internal efektif maka 

auditor harus memiliki sikap yang independen serta dapat menjaga 

kompetensinya. Audit internal yang efektif akan berperan dalam hal; penilaian 

terhadap efektivitas pengelolaan dan mendorong penggunaan pengelolaan yang 

efektif dengan biaya yang minimum, menentukan sampai seberapa jauh 

pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi, menentukan sampai seberapa 

jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala 

macam kerugian, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 

bagian dalam perusahaan, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan 

perusahaan.  

Masalah gaji merupakan masalah yang cukup kritis karena seringkali 

terjadi hal-hal yang merugikan perusahaan, misalnya adanya pegawai yang fiktif, 

jam kerja yang tidak benar, atau pembayaran gaji yang melebihi jumlah yang 

seharusnya. Untuk mengurangi dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan 

tersebut di atas, maka diperlukan pengelolaan yang memadai. Agar pengelolaan 

yang ada di perusahaan memadai, maka harus ditunjang pula oleh adanya kegiatan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal.  

Peranan audit internal dalam mendukung aktivitas pengelolaan gaji 

menduduki posisi penting dalam laju perkembangan perusahaan karena dengan 

adanya pengelolaan yang memadai dan dengan adanya sistem yang baik atas gaji 

dapat membantu dalam meningkatkan operasi perusahaan secara efektif juga 

mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan ketidakberesan 

dalam pemberian gaji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


