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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Peranan 

Peranan berasal dari kata peran yaitu harapan tentang perilaku yang patut 

bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi 

yang dilaksanakan (role). Dimana fungsi ini merupakan bagian utama dari 

cabang kerja yang selanjutnya terbagi menjadi aktivitas. Peranan (role) menurut 

Prof Komaruddin (1994;328) adalah sebagai berikut : 

1. �Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 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 

apa adanya. 
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab-akibat.� 
 

Secara umum �peranan� berasal dari kata �peran� yang menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2000;751) berarti : 

�Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 
berkedudukan di masyarakat.� 
 
Kata �peranan� sendiri menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia 

(2000;751) mempunyai arti sebagai berikut : 

�Bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang dalam peristiwa.� 
 
Peranan dapat diartikan berfungsinya seseorang atau bagian organisasi 

atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalan suatu peranan. Jadi, yang melakukan suatu peranan adalah sesuatu yang 

nyata atu konkrit bukan sesuatu yang abstrak. 

Kata peranan apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini dapat dilihat 

dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pengendalian pengelolaan penjualan 

sewa kendaraan. Peranan audit internal sangat penting karena hal ini dapat 
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dirasakan berpengaruh bagi jalannya kegiatan perusahaan. Manajemen 

perusahaan perlu menilai efektivitas pengelolaan penjualan sewa kendaraan 

sebagai bentuk penilaian atas salah satu aktivitas operasionalnya. 

 

 Audit Internal 

 Pengertian Audit Internal 

Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2004;221) adalah 

sebagai berikut : 

�Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal 
perusahaan, baik terbahadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 
perusahaaan, maupun 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. 

Sawyer (2003 p 9; IIA 2004 p xxvii; Arens et al 2006 p 770) 

mendefinisikan audit internal sebagai berikut : 

�Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization�s operations. 
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control and governance processes.� 
 
Yang berarti bahwa audit internal adalah suatu aktivitas independen dan 

obyektif yang memberikan jaminan keyakinan dan konsultasi yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi serta 

membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dan juga memberikan 

suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi. 

Audit internal ini dilakukan oeh seorang yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan yang disebut sebagai auditor internal. Untuk 

menjamin kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan 
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secara independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang yang jelas 

dalam menjalankan tugasnya serta menempati kedudukan khusus dalam struktur 

organisasi. 

Dari penjelasan di muka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Audit internal merupakan aktivitas penilaian yang dilakukan oleh 

karyawan perusahaan itu sendiri. 

2. Walaupun penilaian dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, namun sifat 

penilaian yang dilakukan haruslah independen dan objektif. 

3. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen perusahaan secara 

langsung. 

4. Audit internal dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong ditaatinya 

kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, tidak terbatas pada hal-hal 

keuangan saja. 

5. Audit internal dilakukan secara terus-menerus. 

6. Audit internal memberikan jasa dan bantuan pada manajemen perusahaan. 

 

 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh  Sawyer (2003;65) adalah 

sebagai berikut : 

�The objective of internal auditing is to assist members of the 
organization in the effective discharge of their responsibilities. 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 
reasonable cost.� 
 
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari audit internal 

adalah untuk mengetahui efektivitas anggota dalam organisasi terhadap tanggung 

jawab mereka. Audit internal melakukan analisis, penilaian, memberikan 

rekomendasi, dan mencari informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang 

sedang diperiksa. Tujuan dari audit internal juga mencakup peningkatan 

pengendalian yang efektif terhadap suatu biaya yang dianggap pantas atau dapat 

diterima. 
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Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh Sawyer (2003 p 9; IIA 2004 

p xxvii; Arens et al 2006 p 770) yang dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman 

(2008;37) adalah sebagai berikut : 

�Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu agar para anggota 
organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk 
itu, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, 
rekomendasi, konseling, dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 
yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan biaya yang 
wajar.� 
 
Dengan kata lain tujuan audit internal adalah memberikan pelayanan 

kepada perusahaan untuk membantu semua anggota perusahaan tersebut. Bantuan 

yang diberikan sebagai tujuan akhir agar semua anggota perusahaaan dapat 

melakukan semua tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya 

secara efektif. Audit internal 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 

audit internal tersebut diberikan melalui analisis-analisis, penilaian, saran-saran, 

bimbingan dan informasi tentang aktivitas yang diperiksa. 

Kegiatan audit internal yang dijalankan pada dasarnya haruslah mencakup 

kegiatan : 

a. Verification (Pembuktian) 

Merupakan pemeriksaan dokumen, catatan dan laporan untuk menentukan 

tingkat penyesuaiannya dengan keadaan yang sebenarnya. Pada 

umumnya, kegiatan verification ini meliputi catatan, laporan aktiva dan 

keuangan. 

b. Compliance (Kepatuhan) 

Kegiatan ini berkaitan dengan tingkat ditaatinya kebijakan, peraturan, 

prosedur dan praktik-praktik usaha yang baik. 

c. 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 
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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 audit internal mencakup bidang yang sangat luas 

dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya 

administratif maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa 

fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya 

roda perusahaan. Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai mata-

mata tetapi merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapi. 

Ruang lingkup fungsi audit internal yang dikemukakan oleh IIA (1995, p. 

29; IIA UK, 1998 p 23) sebagai berikut : 

�The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization�s system 
of internal control and the quality of performance in carryng out assigned 
responsibilities.� 
 
Yang berarti bahwa ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan 

dan evaluasi yang lengkap serta efektivitas sistem pengendalian intern 

perusahaan dan kualitas kinerja sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Sawyer (2003 p 1363; IIA 2004 p 14; Arens et al 2006 p 772) 

mendefinisikan ruang lingkup fungsi audit internal sebagai berikut : 

�The internal audit activity should evaluate and contribute to the 
improvement of risk management, control, and governance processes 
using a systematic and diciplined approach.� 
 
Yang berarti bahwa aktivitas audit internal meliputi penilaian dan 

mengkontribusikan perbaikan dari manajemen risiko, proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi dengan menggunakan suatu pendekatan disiplin yang 

sistematis. 

Sedangkan ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006;99) 

sebagai berikut : 

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

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 dengn 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.� 

 
Jadi secara terperinci, ruang lingkup audit internal adalah melakukan 

penilaian atas pengendalian intern, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, 

serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal juga harus 

memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan bagi 

perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan dan ruang lingkup audit 

internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan 

dari manajemen organisasi yang bersangkutan. 

 

 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Dalam menjalankan fungsinya, seorang auditor internal dituntut untuk 

mempunyai berbagai kecakapan teknis dan teoritis yang memadai, yang disertai 

dukungan yang tegas dari manajemen, sehingga dengan adanya dukungan 

tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu umpan balik dari manajemen. 

Dengan kata lain, dengan adanya dukungan dan otorisasi dari manajemen, 

saran dan temuan-temuan akan diperhatikan dan diadakan tindak lanjut, karena 

audit yang dilakukan adalah untuk dan atas nama manajemen. 
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Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001;322:1) mengemukakan tanggung 

jawab auditor internal sebagai berikut : 

�Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain 
kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang 
setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung 
jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang 
berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.� 
 
Jadi, jelas bahwa tanggung jawab auditor internal adalah memberikan 

informasi dan saran-saran kepada manajemen dan mengkoordinasikan 

aktivitasnya dengan bagian lainnya agar tujuan audit tercapai dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Arens at al (2005;136) mengemukakan tanggung jawab auditor internal 

sebagai berikut : 

�The auditor has a responsibility to plan and perform  the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial statements are free of 
material misstatement, whether caused by error or fraud.� 
 
Yang berarti bahwa auditor internal memiliki tanggung jawab untuk 

merencanakan dan menunjukkan hasil pemeriksaannya untuk memperoleh 

keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari 

kesalahan material dan apakah disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar auditor 

memiliki tanggung jawab dalam memberikan saran dan informasi kepada 

manajemen guna evaluasi atas aktivitas yang telah dilaksanakan dan untuk 

menekan kemungkinan salah saji yang material. 

                      

 Independensi dan Kompetensi Audit Internal 

Independensi bagi auditor internal sangat penting untuk efektivitas 

pemeriksaan. Untuk mencapai efektivitasnya auditor internal harus bertindak 

seobjektif dan seefektif mungkin. Hal ini sangat bergantung pada kedudukan 

audit internal, terhadap bagian yang diperiksanya, independensi dan status audit 
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internal dalam organisasi untuk mencapai audit yang efektif harus didukung sikap 

yang tidak memihak dari auditor internal. 

The Institute of Internal Auditors (IIA) (2004;7) mengemukakan bahwa : 

�The internal auditor activity should be independent, and internal 
auditors should be objective in performing their work.� 
 
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa seorang auditor internal 

haruslah independen dan objektif dalam melaksanakan tugas mereka. 

Menurut Arens et al (2005;83) independen terbagi menjadi dua macam, 

yaitu : 

1. �Independence in fact : 
Independence in fact exists when the auditor is actually able to 
maintan an unbased attitude throughout the audit. 

2. Independence in appearance : 
Independence in appearance is the result of others interpretations of 
this independence.� 
 

 Jadi, independensi adalah suatu hal yang sangat penting untuk mencapai 

keefektifan audit internal. Independensi para auditor internal adalah mampu 

membebaskan diri dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu 

objektivitas dan integritas auditor serta mampu membebaskan diri dari berbagai 

hal yang menimbulkan kesan bahwa auditor tidak independen. 

 Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006;20) independensi adalah sebagai 

berikut : 

 �Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 
pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 
internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 
prasangka, yang mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaaan 
sebagaimana mestinya.� 

 
 Berdasarkan definisi di atas, hal-hal tersebut dapat diperoleh melalui 

status organisasi dan sikap objektif dari auditor internal sebagai berikut : 

a. Status Organisasi 

Status organisasi dari bagian audit internal haruslah memberikan 

keleluasaan untuk memenuhi tanggung jawab audit yang diberikan 

kepada bagian tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan yang 
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memungkinkan diperolehnya cakupan daerah audit yang memadai untuk 

mencapai tujuan penerapan tanggung jawab. 

b. Objektivitas 

Objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak pada pihak-pihak 

tertentu dan mengemukakan pendapat seperti apa adanya. Oleh karena itu, 

auditor internal haruslah ditempatkan pada suatu situasi dan kondisi yang 

memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara memadai. 

Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan dan keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas dari audit internal. Auditor internal 

harusnya memiliki pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab auditnya. Kriteria keahlian dan 

pelatihan teknis yang diperlukan oleh seorang auditor internal harus terpenuhi 

untuk mendapatkan kualitas hasil audit yang diinginkan. Oleh karena itu, auditor 

internal haruslah ditempatkan pada suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan 

untuk melaksanakan tugasnya. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001;322:3) mengemukakan bahwa pada 

waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus memperoleh atau 

memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor 

berikut ini : 

a. �Tingkat pendidikan dan pengalaman profesi audit internal 
b. Ijazah profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan 
c. Kebijakan, program dan prosedur audit 
d. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal 
e. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal 
f. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi 
g. Penilaian dan kinerja auditor internal� 
 
Dan menurut Mulyadi (2002;57) : 

�Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-
hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 
memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan 
perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.� 
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Sedangkan menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) (2004;xxxi) : 

�Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed, in 
the performance of internal auditing service.� 
 
Dari definisi yang dikemukakan IIA, auditor internal mempergunakan 

pengetahuan, keahlian dan pengalaman mereka yang dibutuhkan dalam 

memberikan jasa audit internal. 

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota 

seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman 

yang tidak mereka miliki. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung 

jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan 

kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi 

tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang disyaratkan oleh Mulyadi (2002;58) 

dalam Prinsip Etika. Kompetensi professional dapat dibagi menjadi dua fase yang 

terpisah : 

a. �Pencapaian Kompetensi Profesional 
Pencapaian kompetensi professional pada awalnya memerlukan 
standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan dan 
pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang 
normal untuk anggota. 

b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional 
a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk 

belajar dan melakukan peningkatan profesional secara 
berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. 

b) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran 
untuk terus mengikut perkembangan profesi akuntansi, termasuk 
diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan 
peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang 
relevan. Anggota harus menerapkan suatu program yang 
dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas 
pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar 
nasional dan internasional.� 

 
Dengan demikian, kompetensi auditor internal harus menerapkan 

pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan 

jasa audit internal. 
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 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 internal 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 audit internal. 

Definisi program audit yang dikemukakan oleh Russell (2000;139) 

sebagai berikut : 

�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 with in the organization� 
 
Yang berarti bahwa program audit adalah suatu stuktur organisasi, 

komitmen dan metode dokumentasi yang digunakan untuk merencanakan dan 

melaksanakan pemeriksaan. Program audit yang baik yaitu memiliki perencanaan 

dan pelaksanaan audit, berusaha atau menuju standar dan perbaikan pelaksanaan, 

menghasilkan pemeriksaan yang memiliki arti, adanya pelaksanaan yang teruji, 

memperhatikan atau memelihara perbaikan yang berkesinambungan dari 

perusahaan. 

Sedangkan definisi program audit menurut Arens et al (2006;164) sebagai 

berikut : 

�The list of audit procedures for an audit area or an entire audit is called 
an audit program.� 
 
Dari definisi yang dikemukakan 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. 
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Prosedur dalam suatu garis besar program audit adalah langkah 

pengunpulan bukti yang direncanakan auditor untuk digunakan. Program ini 

memiliki bentuk dan perincian yang bervariasi dari suatu 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 audit yang lengkap menurut Hiro Tugiman (2006;53-78) 

mempunyai kerangka sebagai berikut : 

1. �Perencanaan pemeriksaan 
Perencanaan pemerikasaan 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 
pemerikasaan 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. 

 Tujuan program audit menurut Mulyadi (2002;211) sebagai berikut : 

 �Program audit bertujuan untuk menyajikan analisis, penilaian, 
rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 
manajemen, auditor internal menyediakan jasa tersebut.� 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Mulyadi (2002;211) auditor 

internal 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. 
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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 yan dihasilkan oleh berbagai bagian 
dalam perusahaan. 

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.� 
 
Sedangkan tujuan program audit menurut Sukrisno Agoes (2004;222) 

sebagai berikut : 

�Program audit bertujuan untuk membantu semua pimpinan perusahaan 
(manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan 
yang diperiksanya.� 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Sukrisno Agoes (2004;222), 

auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. �Menelaah dan menilai kenaikan, 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 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.� 
 

Dari uraian yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa program 

audit yang telah disusun perlu didukung oleh manajemen agar mendapatkan 

kepastian tentang hasil audit, dimana dilakukan tindak lanjut oleh manajemen 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

 Laporan Audit Internal 

Laporan audit internal merupakan suatu refleksi dan pandangan 

profesional seorang pemeriksa. Pelaporan yang efektif dihasilkan oleh kualitas 
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yang baik dari kerja sebelumnya. Namun, pemeriksaan yang baik akan sia-sia 

hanya karena cara pelaporan yang tidak memadai. 

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit laporan 

yang ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk 

memperkuat sistem pengendalian intern, untuk menentukan ditaatinya prosedur 

atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa 

pengendalian intern yang telah ditetapkan cukup baik, ekonomis dan efektif. Oleh 

karena itu, auditor internal haruslah melaporkan kepada manajemen apabila 

terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara 

perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan 

mengawasi perbaikan tersebut. 

Laporan audit dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang 

dikemukakan oleh Gil Courtemanche, yang dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman 

(2006;191) sebagai berikut, bahwa laporan audit dianggap baik apabila 

memenuhi empat kriteria dasar, yaitu : 

a. �Objektivitas 
b. Kewibawaan (Authoritativeness) 
c. Keseimbangan 
d. Cara penulisan yang profesional� 

 
Dari empat kriteria di atas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut : 

a. Objektivitas 

Suatu laporan audit objektif membicarakan pokok persoalan dalam audit, 

bukan perincian prosedural atau hal-hal yang diperlukan dalam proses 

audit. 

b. Kewibawaan (Authoritativeness) 

Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan 

mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat 

dalam pelaporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan 

menerima temuan, simpulan dan rekomendasi auditor internal, namun 

mereka cenderung untuk tidak menolak. Hal tersebut dikarenakan mereka 

percaya pada laporan yang dibuat oleh auditor internal. 
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c. Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang yang memberikan 

gambaran tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan 

realitas. 

d. Cara penulisan yang profesional 

Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis 

dengan memperhatikan sejumlah unsur, yaitu: struktur, kejelasan, 

keringkasan, nama laporan dan pengeditan. 

 

 Kriteria Audit Internal 

Kriteria audit internal menurut Hiro Tugiman (2006;20-79) sebagai 

berikut : 

1. �Independensi 
Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 
pekerjaannya secara bebas dan objekif. Kemandirian para pemeriksa 
internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 
prasangka, yang mana sangat diperlukan atau penting bagi 
pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui : 
a. Status Organisasi  

Status organisasi pada pemeriksaan intern haruslah memberikan 
keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab 
pemeriksaan yang diberikan. 

b. Objektivitas 
Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan 
pemeriksaan secara objektif. Objektivitas adalah sikap mental 
bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal dalam 
melaksanakan pemeriksaan. 

2. Kemampuan Professional 
Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit 
internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam 
setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara 
bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan 
berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan 
pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

3. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan 
evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian 
intern yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan 
tanggung jawab. 
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4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 
Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 
pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 
menindak lanjuti (follow-up). Auditor internal bertanggung jawab 
untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang 
harus disetujui atau direview oleh pengawas. 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 
Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab dan mengelola 
bagian audit internal secara tepat, sehingga : 
a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung 

jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh 
dewan; 

b. Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan 
efektif; 

c. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan 
standar profesi.� 

 
Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa sangatlah penting bagi 

setiap auditor untuk dapat memenuhi kriteria-kriteria di muka karena dengan 

terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut maka akan menunjang setiap pelaksanaan 

audit internal perusahaan. 

 

 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Syahril (2000;326) mengemukakan definisi efektivitas sebagai berikut : 

�Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (actual) 
sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.� 
 
Sedangkan definisi efektivitas yang dikemukakan oleh Rob Reider 

(2002;21) sebagai berikut : 

�Effectiveness (or results of operation) is the organization achieving 
results or benefits based on stated goals and objectives or some other 
measurable criteria.� 
 
Yang berarti bahwa efektivitas atau hasil dari operasi adalah hasil atau 

keuntungan yang diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan 

objektivitas dari beberapa kriteria. 
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Dari definisi yang telah diuraikan di muka dapat diketahui bahwa secara 

garis besar efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam usahanya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 

 

 Pengelolaan  

Definisi pengelolaan menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia 

(2000;751) sebagai berikut : 

�Pengelolaan merupakan suatu proses atau cara yang memberikan 
pengawasan kepada semua hal yang telibat dalam pelaksanaan kebijakan 
dan pencapaian tujuan.� 
 
Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan merupakan suatu 

cara atau proses untuk menciptakan keadaan yang sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

 Penjualan Sewa Kendaraan 

Pada dasarnya setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penjualan, baik 

penjualan barang atau jasa. Hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya 

yang akan menghasilkan laba yang akan digunakan perusahaan untuk 

kelangsungan usahanya. 

Menurut La Midjan (1995;174-175) transaksi penjualan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. �Penjualan tunai, yaitu penjualan yang sifatnya �cash and carry�. 
2. Penjualan kredit, yaitu penjualan dengan tenggang waktu pembayaran 

rata-rata di atas waktu satu bulan. 
3. Penjulan tender, yaitu penjualan yang dilakukan melalui prosedur tender 

untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender 
tersebut. Untuk memenangkan tender, selain harus memenuhi beberapa 
prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender, juga 
harus bersaing dengan pihak lain. 

4. Penjualan ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pihak 
pembeli luar negeri yang mengimpor barang tersebut, biasanya 
memanfaatkan prosedur letter of credit. 

5. Penjualan konsinyasi, yaitu menjual barang secara titipan kepada 
pembeli yang juga sebagai penjual, apabila barang tersebut tidak laku 
dapat dikembalikan kepada produsen. 
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6. Penjualam melalui grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung kepada 
pembeli namun melalui pedagang perantara. Grosir berfungsi menjadi 
perantara pihak pabrik atau importir dengan pedagang eceran.� 

 
 

 Pengertian Penjualan Sewa Kendaraan 

Penjualan sewa kendaraan dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

transportasi seperti rental, merupakan aktivitas utama untuk menghasilkan 

pendapatan. 

Definisi sewa kendaraan menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia 

(2000;933) sebagai berikut : 

�(1) Pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (2) Uang yang 
dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu; dan (3) Yang boleh 
dipakai setelah dibayar dengan uang.� 
 
 

 Prosedur Penjualan Sewa Kendaraan 

Prosedur merupakan seperangkat instruksi untuk melaksanakan suatu 

tindakan yang terjadi secara teratur atau sering terjadi. Prosedur yang tegas dan 

tertulis akan dapat mengurangi ketidakpuasan dalam melaksanakan tugas, begitu 

pula halnya dengan prosedur penjualan sewa kendaraan. Dengan adanya prosedur 

penjualan sewa kendaraan, maka akan diketahui adanya penyimpangan yang 

terjadi dalam pelaksanaan prosedur tersebut. 

Prosedur penjualan sewa kendaraan menurut Widjanarko (1985;255) 

biasanya dimulai dengan adanya pesanan penjualan sewa kendaraan. Bagian yang 

melayani pesanan tersebut bertanggungjawab atas kegiatan pemrosesan dan 

pelayanan pesanan dari pelanggan. Disini setiap pelanggan akan diberi formulir 

yang mencakup informasi yang lengkap mengenai semua data pemesanan. 

Pencatatan harus diselenggarakan dengan sedemikian rupa sehingga tetap terbuka 

sampai bagian penjualan menerima pemberitahuan bahwa pesanan tersebut telah 

terpenuhi dan telah ditagihkan. 

Setelah pesanan dan pencatatan penjualan sewa kendaraan selesai maka 

proses terakhir yang harus dilaksanakan adalah penagihan atas semua barang dan 

jasa yang telah diserahkan. Pada saat penagihan berlanngsung, bagian penagihan 
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harus mempersiapkan faktur untuk pelanggan. Dalam menyusun faktur, jenis 

kendaraan yang disewa harus ditulis harganya. Lembaran faktur harus 

didistribusikan kepada pelanggan dan bagian-bagian yang terkait dalam 

penjualan sewa kendaraan. 

Dari uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya 

prosedur penjualan sewa kendaraan sebagai berikut : 

1. Semua pesanan penjualan sewa kendaraan diterima dan dipenuhi dengan 

segera. 

2. Para pelanggan ditagih dengan cermat atas barang atau jasa yang  

diserahkan. 

3. Hasil pendapatan sewa kendaraan dicatat dengan cepat dan benar. 

 

 Pengelolaan Penjualan 

Definisi pengelolaan penjualan  menurut Kamus Besar Berbahasa 

Indonesia (2000;933) sebagai berikut : 

�Pengelolaan penjualan merupakan suatu proses atau cara yang 
memberikan pengawasan kepada semua hal yang telibat dalam 
pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan perusahaan yaitu untuk 
mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar, 
yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil 
pengembalian yang diharapkan atas investasi (Return On Investment)� 
 
Walau secara garis besar penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun 

kredit, yang perlu diperhatikan adalah mengenai kelengkapaan, kecepatan dan 

ketelitian dalam membuat catatan atas transaksi yang terjadi dalam perusahaan 

sejak order diterimanya pembayaran. 

Menurut Messier (2005;24) tujuan pengelolaan penjualan yang 

merupakan bagian dari pengendalian intern , dalam hal ini khususnya penjualan 

jasa adalah untuk memastikan : 

1. �Penjualan yang dicatat adalah konsumen yang tidak fiktif 
(eksistensi/keterjadian). 

2. Transaksi penjualan telah dicatat seluruhnya (kelengkapan). 
3. Penjualan yang dicatat telah dinilai dengan jumlah yang benar 

(akurasi). 
4. Transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan tepat (klasifikasi). 
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5. Penjualan telah dicatat pada tanggal yang benar (tepat waktu/cut off). 
6. Transaksi penjualan telah dicantumkan dengan tepat dalam berkas 

induk dan diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran).� 
  
Dari uraian di muka, dapat diketahui bahwa pengelolaan atas penjualan 

sewa kendaraan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua hasil 

penjualan sewa kendaraan yang dilaporkan kepada pimpinan adalah benar dan 

semua transaksi yang terjadi dalam penjualan sewa kendaraan tersebut telah 

dicatat sebagaimana mestinya. Maka pengelolaan atas penjualan sewa kendaraan 

yang memadai tersebut diharapkan dapat mencapai efektivitas dari penjualan 

sewa kendaraan. 

 

 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan 

Penjualan Sewa Kendaraan 

Sesuai dengan tujuan audit internal untuk membantu semua unsur yang 

ada pada perusahaan dengan pengelolaan, maka audit internal juga berfungsi 

untuk menilai dan memeriksa efektivitas pengelolaan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, audit internal juga menilai pegawai yang melaksanakan pekerjannya 

yang berkaitan dengan penjualan apakah telah sesuai dengan garis-garis 

kebijakan manajemen khususnya prosedur penjualan dan berfungsi dalam 

memilih cara yang tepat untuk memungkinkan diambilnya tindakan yang 

korektif. 

Heckert (1997;263) mengemukakan mengenai fungsi audit internal dalam 

pengelolaan penjualan, yaitu : 

1. �Analisis terhadap prestasi pelaksanaan penjualan di masa lalu dalam 
hubungannya dengan harga dan volume untuk menemukan 
pekembangan, kelemahan atau tendensi yang tidak memuaskan. 

2. Memberi bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 
anggaran penjualan menyeluruh yang sesuai dan melaporkan 
kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. 

3. Memberi bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 
standar pelaksanaan penjualan. 

4. Mempersiapkan analisis yang sehat mengenai biaya dan investasi 
untuk dipergunakan dalam menetapkan harga produk.� 
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Aktivitas yang dilakukan oleh audit internal di dalam pengelolaan atas 

penjualan sewa kendaraan antara lain : 

1. Melakukan penilaian atas pengelolaan penjualan yang telah ditetapkan. 

2. Melakukan audit terhadap prosedur pengeluaran barang, selain itu juga 

meliputi audit terhadap persediaan baik fisik maupun administratif. 

3. Melakukan audit terhadap prosedur penerimaan hasil penjualan atau 

penerimaan haknya. 

Jadi, jelaslah bahwa peranan audit internal dalam pengelolaan atas 

penjualan sewa kendaraan meliputi audit semua aspek yang berhubungan dengan 

penjualan, sehingga dapat diketahui keefektifan pengelolaan penjualan. 

Apabila terjadi ketidakefektifan pengelolaan yang telah diperiksa, 

kemudian diberikan saran dan dilaporkan kepada pihak manajemen. 

Selanjutnya manajemen melaksanakan tindak lanjut dan kemudian tindak 

lanjut tersebut dilaksanakan sampai berhasil sehingga audit internal berperan 

dalam meningkatkan pengelolaan atas penjualan sewa kendaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


