
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Teoritis 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang ditulis oleh Laurenz (2006) di 

Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “Pengaruh Role Stress Terhadap 

Keinginan Junior Auditor Untuk Meninggalkan Pekerjaannya (Intent To Leave)”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis 

dengan pendekatan survey yaitu melakukan studi survey pada Kantor Akuntan 

Publik Big Four. Penelitian sebelumnya ini menggunakan nonprobability sample 

yaitu penarikan sampel dari populasi dilakukan dengan metode purposive 

sampling yang merupakan tipe pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu 

dan pembatasan populasi yang dipilih sebagai sampel berdasarkan pertimbangan. 

Sedangkan metode statistik yang digunakan adalah regresi linier dan analisis 

korelasi. 

Hasil dari penelitian sebelumnya ini diketahui bahwa role stress 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan junior auditor 

untuk meninggalkan pekerjaannya (intent to leave), besarnya pengaruh role stress 

terhadap keinginan junior auditor untuk meninggalkan pekerjaannya (intent to 

leave) adalah sebesar 12.25 % sedangkan sisanya 87.75 % merupakan pengaruh 

dari faktor lain yang tidak diteliti.Dalam penelitian sebelumnya, terdapat 

pembatasan masalah, yaitu penulis sebelumnya ini hanya menspesifikasikan pada 

role stress yang dialami oleh para pegawai pada KAP Big Four atas perannya 

sebagai junior auditor. Dimana role stress yang dialami dapat membawa dampak 

yang signifikan terhadap keinginan mereka untuk meninggalkan pekerjaan di 

KAP tempat mereka bekerja sebagai junior auditor tersebut. 

Dalam uraian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa role stress 

memiliki pengaruh terhadap keinginan junior auditor untuk meninggalkan 



pekerjaannya, timbul suatu kemungkinan bahwa role stress auditor internal juga 

memiliki pengaruh terhadap kinerja internal audit. Oleh karena itu penulis 

berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini. Adapun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu : 

1. Variabel dependen (Y) dalam penelitian sebelumnya adalah keinginan 

junior auditor untuk meninggalkan pekerjaannya, sedangkan dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah kinerja internal 

audit. 

2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah 

metode analisis deskriptif dengan pendekatan survey yang dilakukan di 

KAP Big Four, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode assosiatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada 

departemen internal audit PT PLN (Persero). 

3. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

menggunakan regresi liner dan analisis korelasi, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

  

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Pengertian Pengaruh 

Kata “pengaruh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:747) 

berarti: “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

Maka dari definisi pengaruh di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

merupakan sesuatu yang lain berbentuk atau berubah sesuai dengan kuasa atau 

kekuatan yang dimilikinya. 

 

 

 



2.2.2 Auditing 

 Menurut Mulyadi, pengertian auditing adalah: 

‘‘Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 
ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-
pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian 
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan” (Mulyadi, 1988: 7) 

 

Menurut Taylor & Glezen, pengertian auditing adalah: 

‘‘A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 
regarding assertions about economic actions and events to as certain the degree 
of correspondence between these assertion and established criteria and 
communicating the results to interested users” (Taylor & Glezen, 1994: 7) 

  

Menurut Arens & Loebecke, Auditing adalah: 

“The accumulation and evaluation of evidence about information to 
determine and report on the degree of correspondence  between the information 
and established criteria. Auditing should be the done by a competent, independent 
person”. (Arens & Loebbecke, 2008: 4) 

 

2.2.2.1 Jenis-Jenis Audit 

Arens (2008) menyebutkan tiga tipe audit, yaitu , sbb: 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari 

prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, 

manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki 

operasi. 

 



2. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Bertujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti 

prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas 

yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya disampaikan kepada 

manajemen, bukan kepada  pemakai luar, karena manajemen adalah 

kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap 

prosedur dan peraturan  yang digariskan. 

3. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi 

yang diverifikasi) telah  dinyatakan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. 

Umumnya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit 

atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar 

kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.  

 

2.2.2.2 Jenis-Jenis Auditor 

Arens (2008: 19) menyatakan beberapa jenis auditor  yang dewasa ini 

berpraktik. Jenis yang paling umum kantor akuntan publik, auditor badan 

akuntabilitas pemerintah, agen-agen penerimaan negara (internal revenue), dan 

auditor internal. 

1. Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik sebagai auditor independen bertanggung jawab 

mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua 

perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain cukup besar, dan banyak 

perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. 

2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah 

Merupakan auditor yang bekerja untuk Government Accountability 

Office (GAO) A.S. sebuah badan nonpartisan dalam cabang legislatif 



pemerintah federal. Dengan diketuai oleh Comptroller General, GAO 

hanya melaporkan kepada Kongres. Di Indonesia, terdapat beberapa 

lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas 

pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara. Pada tingkatan 

tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian terdapat 

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat 

Jendral (Irjen) pada depatemen–departemen pemerintah. 

3. Agen Penerimaan Negara 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen 

Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor 

perpajakan. Aparat pelaksana Direktorat Jendral Pajak di lapangan adalah 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 

Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus yang 

bertanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu 

untuk menilai apakah telah sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan. 

Audit semacam ini sesungguhnya adalah audit ketaatan (complience 

audit). 

4. Auditor Internal 

Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit 

bagi kepentingan manajemen perusahaan. Untuk mempertahankan 

independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok auditor internal  

biasanya melapor langsung kepada direktur utama, atau salah satu pejabat 

tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Pada 

Badan Usaha Milik Negara, auditor internal berada di bawah Satuan 

Pengawasan Intern (SPI). 

 

 

 



2.2.2.3 Perbedaan Antara Auditor Internal dan Eksternal 

Tabel 2.1 

Perbedaan Antara Auditor Internal dan Auditor Eksternal 

Auditor Internal 

Merupakan karyawan perusahaan, atau 
bisa saja merupakan entitas 
independen. 

 

Melayani kebutuhan organisasi, 
meskipun fungsinya harus dikelola oleh 
perusahaan. 

 

Fokus pada kejadian-kejadian di masa 
depan dengan mengevaluasi kontrol 
yang dirancang untuk meyakinkan 
pencapaian tujuan organisasi. 

 

Langsung berkaitan dengan pencegahan 
kecurangan dalam segala bentuknya 
atau perluasan dalam setiap aktivitas 
yang ditelaah. 

 

 

Independen terhadap aktivitas yang 
diaudit, tetapi siap untuk menanggapi 
kebutuhan dan keinginan dari semua 
tingkatan manajemen. 

Menelaah aktivitas secara terus-
menerus.  

Auditor Eksternal 

Merupakan orang yang independen di 
luar perusahaan. 

 

Melayani pihak ketiga yang 
memerlukan informasi keuangan yang 
dapat diandalkan. 

 

Fokus pada ketepatan dan kemudahan 
pemahaman dari kejadian-kejadian 
masa lalu yang dinyatakan dalam 
laporan keuangan. 

 

Sesekali memperhatikan pencegahan 
dan pendeteksian kecurangan secra 
umum, namunakan memberikan 
perhatian lebih bila kecurangan tersebut 
akan mepengaruhi laporan keuangan 
secra material. 

 

Independen terhadap manajemen dan 
dewan direksi baik kenyataan maupun 
secara mental. 

 

Menelaah catatan-catatan yang 
mendukung laporan keuangan secara 
periodik–biasanya sekali setahun. 

Sumber: Hiro Tugiman (2007) 

 



2.2.3 Audit Internal 

2.2.3.1 Evolusi Audit Internal 

Audit internal telah berkembang dari sekadar profesi yang hanya 

memfokuskan diri pada masalah–masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang 

memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada 

awalnya, audit internal berfungsi sebagai “adik” dari profesi auditor eksternal, 

dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. 

Namun saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang 

berbeda dengan puat perhatian yang lebih luas. 

Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan 

dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola (governance) perusahaan 

publik maupun privat. Aspek keuangan hanyalah salah satu aspek saja dalam 

lingkup pekerjaan audit internal. Dulunya auditor internal dianggap sebagai 

“lawan” pihak manajemen, sekarang auditor internal mencoba menjalin kerja 

sama yang produktif dengan klien melalui aktivitas-aktivitas yang memberikan 

nilai tambah bagi perusahaan. Karena pergeseran pandangan atas fungsi audit 

internal ini baru terjadi akhir-akhir ini saja, maka audit internal yang memiliki 

aspek kerja yang lebih luas ini sering disebut sebagai audit internal modern. 

Adapun proses internal auditing sangat membantu dalam hal : 

1. Mengidentifikasikan area operasional yang membutuhkan pengembangan 

yang positif. 

2. Menemukan atau menunjukkan penyebabnya, bukan suatu perkiraan dari 

suatu masalah. 

3. Mengukur suatu dampak dari situasi ini pada sebuah operasi perusahaan. 

4. Memberikan suatu rekomendasi atas suatu masalah. 

 

 

 



2.2.3.2 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu 

organisasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi melalui 

pemberian saran untuk memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan dan 

membantu manajemen dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang 

maksimal dari organisasi tersebut, serta berguna juga dalam memperbaiki kinerja 

tingkatan manajer. Kegiatan audit internal mengawasi dan menilai efektivitas dan 

kecukupan-kecukupan sistem pengendalian internal yang ada di organisasi. Tanpa 

fungsi dewan direksi atau dewan direksi atau dewan pimpinan unit tidak memiliki 

sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. 

Ratlift (1996: 52) menjelaskan yang dimaksud dengan audit internal, yaitu: 

‘‘Internal auditing is an independent appraisal function established within 
an organization to examine and evaluate activities as a service to the 
organization. The objective internal auditing is to assist member of 
organization in effective discharge of their responsibilities. To this end, 
internal auditing furnishes them with analysis, appraisal recommendation, 
counsel and information concerning the activities review. The audit objective 
includes promoting effective control at reasonable cost” 

 

Sawyer (2003: 6) mengemukakan definisi audit internal sbb: 

“Audit Internal is a systematic, objective appraisal by auditor at the 
operation and control within organization to determine whether:  

1) financial and operating is accurate and reliable, 2) risk to the enterprise 
are identified and minimize, 3) external regulation  and acceptable internal 
policies and procedure are followed, 4) satisfactory operating criteria are 
met, 5) resources are used effective discharge of thei responsibilities.” 

 

Pengertian audit internal menurut “Professional Practices Framework”: 

International Standard for The Professional Practice of Internal Audit, IIA (2004) 

yaitu : 



“Suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta 
konsultasi (consulting) yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah 
(to add value) serta meningkatkan (improve) kegiatan operasi organisasi. 
Internal auditing membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya 
dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk 
manajemen), dan pengendalian (control) dan proses tata kelola (governance 
procesess)”. 

 

Definisi baru menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI, 

2004: 9) adalah sbb: 

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

 

Apabila dibandingkan pengertian audit internal yang lama dan yang baru 

dapat dilihat dengan perbandingan konsep kunci sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Pengertian Audit Internal yang Lama dan Baru 

 

Pengertian Lama Pengertian Baru 

1. Fungsi penilaian yang dibentuk 
dalam suatu organisasi 

Suatu aktivitas objektif 

2. Fungsi penilaian  Aktivitas pemberian jaminan 
keyakinan  

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

Dirancang untuk memberikan suatu 
nilai tambah serta meningkatkan 
kegiatan organisasi. 



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

Membantu organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya 

5. Memberi hasil analisis penilaian 
rekomendasi konseling dan 
informasi yang berkaitan dengan 
aktivitas yang dikaji dan 
menciptakan pengendalian 
efektif dengan biaya wajar. 

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

Sumber: Hiro Tugiman (2007: 5) 

Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah 

aktivitas pengujian yang memberi informasi tentang keadaan atau jaminan yang 

dilakukan secara independen, dan objektif serta kegiatan konsultasi yang 

dirancang untuk pemberian nilai tambah untuk perbaikan suatu sistem aktivitas 

yang ada di suatu perusahaaan maupun organisasi. Aktivitas tersebut diharapkan 

dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya yaitu melalui pendekatan 

yang sistematis serta kedisiplinan untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan 

serta keefektifan manajemen atas risiko, pengendalian dan proses yang transparan, 

kompeten, dan bersih. 

 

2.2.3.3 Ruang Lingkup Audit Internal 

Dalam Institute of Internal Audit (1995:29) dikatakan bahwa ruang 

lingkup audit internal adalah: 

‘‘The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization as system 
of internal control and the quality performance in carrying and assigned 
responsibilities.” (IIA, 1995, p, 29, IIA UK 1998p 23) 

 

Ruang lingkup audit internal harus mencakup pengujian dan evaluasi 

terhadap sistem pengendalian internal yang ada di suatu organisasi. Internal 



control sangat diperlukan oleh organisasi dikarenakan tiga alasan, yaitu: (1) untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan; 

(2) untuk keandalan informasi; (3) agar organisasi dapat taat terhadap hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh individu 

yang ada di organisasi, yaitu dilaksanakan dari pimpinan hingga para pelaksana. 

Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal 

mengenai usaha organisasi dalam mencapai tujuan. Seperti yang dipaparkan oleh 

Arens (2006) mengenai pengendalian intern yaitu sebagai berikut: 

‘‘Internal Control is broadly defined as a process, effected by an entity’s 
board directors, management and other personel, designed to pruivide 
reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 
following catgories: 

a. Effectiveness and efficiency of operations 

b. Rliability of financial repeting; and 

c. Complience with applicable laws and regulations 

(COSO 1994: 3, arens et al 2006 :270)” 

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

b. Penilaian Atas Resiko (Risk Assesment) 

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activity) 

d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

e. Pemantauan (Monitoring) 

 

 

 



2.2.3.4 Independensi Auditor Internal 

Mulyadi (1998:30) mendefinisikan tentang independensi sebagai berikut, 

independensi adalah bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 

bergantung pada orang lain. 

Sedangkan independensi menurut Arens dibagi menjadi 2 yaitu 

independensi in fact dan independence in appearance. Definisi yang dikemukakan 

oleh Arens adalah sebagai berikut: 

“Independence in fact exist when the auditor is actually able to maintain an 
unbiased attitude throughout the audit. Whereas independence in 
appearance is the result of  other’s interpretation of this independence. If 
auditors are independent in fact but users belief them to be advocates foe the 
client. Most of the value of the audit function is lost”. (Arens 2008:85) 

 

Pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Independensi dalam 

Kenyataan (Independent in Fact) merupakan independensi yang bebas dari 

kewajiban dan tidak memiliki kepentingan terhadap klien. Sedangkan 

Independensi dalam Pekerjaan (Independence in Appearence) merupakan 

independensi yang selama bertugas selalu menghindar keadaan yang dapat 

menyebabkan pihak lain meragukan independesinya. Berikut adalah beberapa 

faktor yang mungkin dapat mempengaruhi independensi seseorang: 

a. Lingkungan., merupakan faktor independensi yang memberikan tekanan 

pada formasi kepribadian mereka dibesarkan, kondisi awal, norma 

keluarga, teman dan kelompok sosial serta pengaruh-pengaruh lain yang 

dialami. 

b. Keturunan, merupakan faktor independensi seseorang yang dibawa sejak 

lahir, yang secara substansial dipengaruhi oleh orang tua artinya susunan 

biologis, fisiologis, dan psikologis intern mereka. 

c. Situasi, merupakan faktor independensi yang mempengaruhi efek dari 

keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang  



walaupun umumnya stabil dan konsisten, justru berubah dalam situasi 

yang berbeda. 

 

2.2.3.5 Profesional Audit Internal 

Profesi auditor internal mengalami perkembangan cukup berarti pada awal 

abad 21, sejak munculnya kasus Enron & Worlcom yang menghebohkan kalangan 

dunia usaha. Meskipun reputasi audit internal sempat terpuruk oleh berbagai kasus 

kolapsnya beberapa perusahaan tersebut yang melibatkan peran auditor, namun 

profesi auditor internal ternyata semakin hari semkain dihargai dalam organisasi. 

Saat ini profesi auditor internal turut berperan dalam implementasi Good 

Coorporate Governance (GCG) di perusahaan maupun Good Coorporate 

Governance (GCG) di pemerintahan. 

Dari definisi-definisi mengenai audit internal membawa kepada 

konsekuensi tuntutan profesionalitas sebagai bentuk peran profesi dalam 

memberikan nilai tambah pada organisasi. Profesionalisme merupakan kredibilitas 

dan profesionalisme pada auditor intrenal yang merupakan salah satu kunci sukses 

dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikemukakan oleh Ratliff (1996:41) : 

“Profesionalism in any endeavor connotes status and credibility. 
The economic community has come to expect a high degree of 
professionalism fron internal auditor. The expectation arises from what is 
becoming tradition of excellence in the profession. Many internal auditors 
and their manager have made significant effort ti set and maintain hogh 
standard for the professions and to establish internal auditing as key 
management function in the successful operation of their organization”. 

 

2.2.3.6 Laporan Audit Internal 

Laporan audit merupakan produk utama daripada unit audit internal yang 

secara teratur di distribusikan pada manajemen senior, dewan direksi, dewan 

komisaris dan komite audit. Karena merupakan satu-satunya produk yang sampai 

kepada mereka, pembaca cenderung mengasosiasikan kualitas laporan keuangan 



kinerja, kompetensi dan profesionalisme. Selain itu diperlukan berbagai variasi 

dalam membuat laporan serta hal-hal yang penting dalam bentuk pernyataan. 

Prosedur ini harus memungkinkan auditor intern untuk menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang dihadapi dan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memperbaiki 

laporannya. 

Pada perusahaan yang berbeda maka bentuk laporannya akan berbeda pula 

tetapi bila dilihat berdasarkan media untuk mengkomunikasikannya secara umum 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lisan dan tertulis. 

a. Laporan Lisan (Oral Report) 

Laporan lisan adalah laporan yang cukup disampaikan secar lisan. 

Biasanya digunakan untuk masalah-masalah yang sifatnya darurat dan 

perlu diketahui segera oleh manajemen (auditee). Di samping itu laporan 

lisan juga digunakan untuk mendukung dan melengkapi laporan tertulis 

(Written Report) 

b. Laporan Tertulis Interim 

Laporan tertulis interim merupakan tipe laporan antar waktu. Laporan itu 

menyajikan banyak hal yang menjadi produk utama daripada aktivitas 

audit internal. Kegunaan laporan interim terutama adalah untuk 

mengkomunikasikan: 

• Informasi (temuan) yang memerlukan tindakan segera 

• Perubahan dalam ruang lingkup audit 

• Sebagai progres jika durasi cukup lama 

 

2.2.3.7 Manajemen Bagian Audit Internal 

Menurut Standar Profesi Audit Internal , pimpinan audit internal harus 

mengelola bagian audit internal secara tepat, sehingga pekerjaan pemeriksaan 

memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang telah disetujui oleh manager 

senior dan telah diterima oleh dewan. Sumber daya bagian audit internal 



dipergunakan secara efisien dan efektif serta dalam pelaksanaan pemeriksaan 

dilakukan dengan standar profesi. 

Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tentang tujuan, 

kewenangan dan tanggung jawab untuk bagian internal audit. Dalam melakukan 

pemeriksaan pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksana 

tanggung jawab unit internal. Rencana unit audit internal ini harus berjalan 

dengan anggaran dasar organisasi audit internal dan juga unit dari berbagai 

sasaran organisasi. Disamping perencanaan, pimpinan audit internal harus 

membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman 

bagi staff pemeriksa. Bentuk dan isi kebijaksanaan serta prosedur tertulis dengan 

besar dan struktur unit audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang 

dilaksanakan. 

Untuk memberikan jaminan yang layak bahwa pelaksanaan audit internal 

telah dilaksanakan sesuai dengan standar, anggaran organisasi, serta berbagai 

standar lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan program pengendalian mutu 

untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus. 

 

2.2.3.8 Manfaat Audit Internal dalam Organisasi 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi berbagai manfaat audit 

internal dalam kehidupan organisasi. Beberapa diantaranya adalah: 

a. Manfaat Audit internal dalam merumuskan masalah-masalah dalam 

organisasi 

Perumusan masalah dalam suatu organisasi merupakan hal sangat 

penting. Kontra efektif dalam suatu organisasi bisa terjadi karena 

manajemen organisasi tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang 

timbul dalam organisasi tersebut. 

Kadang kala, ketidakmampuan teersebut bukan berasal dari faktor 

manajemen organisasi, tetapi karena masalah dalam organisasi tidak 



dipersepsikan secara sama oleh manajemen organisasi. Yang lebih ironis 

lagi, kadang kala manajemen tidak tahu atau tidak dapat memahami masalah 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, organisasi memerlukan 

orang-orang yang mampu menunjukkan (merumuskan) masalah dengan jitu. 

Mereka adalah problem shooter yang dibutuhkan, bukan problem maker 

yang hanya membawa kesulitan/masalah dalam organisasi. 

Bila manajemen memahami masalah yang timbul dalam organisasi 

yang tidak dipimpinnya, mereka dapat mengambil keputusan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah-

masalah yang baik akan sangat mendorong tercapainya efektivitas 

organisasi. 

Masalah dalam suatu organisasi timbul manakala sesuatu yang 

terjadi dalam organisasi tidak sesuai dengan seharusnya atau tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. Dengan kata lain, masalah timbul bila terdapat 

ketidaksesuaian antara yang terjadi dengan yang seharusnya. 

Ketidaksesuaian ini dapat diidentifikasi melalui melalui audit khususnya 

audit operasional. 

b. Manfaat audit internal dalam mendorong efektivitas dan efisiensi organisasi 

Audit operasional dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara 

yang terjadi dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian ini dapat berupa 

sesuatu yang inefektif maupun inefisien. Manajemen organisasi dapat 

melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Dengan demikian, 

audit dapat mendorong efektivitas dan efisiensi organisasi. 

c. Manfaat audit internal dalam meningkatkan keandalan pelaporan keuangan 

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa salah satu tipe audit 

adalah audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan dilakukan 

untuk menilai apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku umum. Apabila laporan keuangan telah 

disajikan sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, laporan tersebut 



dapat dikatakan sebagai laporan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, 

dengan audit atas laporan keuangan akan terdorong dapat diandalkannya 

penyajian laporan keuangan. 

d. Manfaat audit internal dalam mendorong ketaatan terhadap peraturan atau 

perundangan-undangan yang berlaku 

Salah satu faktor penentu tercapainya tujuan organisasi adalah 

ditaatinya peraturan dan kebijakan yang berlaku. Audit ketaatan yang 

merupakan salah satu tipe audit dilaksanakan untuk menilai ketaatan 

seseorang atau unit organisasi terhadap peraturan atau perundang-undangan 

yang berlaku. Dengan demikian, auditing dapat mendorong dipatuhinya 

peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.2.4 Role Stress 

Terdapat cukup banyak pengertian dasar dari role stress yang dapat 

dikemukakan dalam hubungannya dengan penelitian ini. Penulis mencoba 

menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan stress yang dialami 

oleh individu dalam kedudukannya sebagai suatu bagian dari organisasi. 

Pengertian stress yang pertama didefinisikan oleh Selye pada tahun 1931, 

dalam pengertian ini stress digambarkan sebagai suatu reaksi yang dihasilkan 

seorang individu baik secara psikis maupun secara fisik yang disebakan oleh 

keadaan lingkungan, seperti keributan, tekanan lingkungan, kenaikan pangkat, dan 

lain-lain yang dialami oleh individu tersebut. 

Pengertian lain dari stress dinyatakan oleh Schemerhon dalam bukunya 

Managing Organizational Behavior: 

 ‘‘Stress is a state of tension experience by individuals facing extraordinary 

demands, constraint, or opportunities” (1991: 52) 



Sementara itu Barney (1992: 52) mengidentifikasikan stress sebagai 

tanggapan individu terhadap rangsangan yang menyebabkan tuntutan fisik 

maupun psikis.  

Dari berbagai pengertian dasar stress yang dikemukakan diatas tidak 

satupun yang menyatakan bahwa stress mempunyai pengaruh buruk atas 

seseorang. Terdapat dua jenis stress menurut Shermerhon (1991: 56) apabila 

dilihat dari pengaruhnya terhadap seseorang: 

1. Constructive Stress, pada jenis ini mempunyai akibat yang positif  bagi 

seseorang dam organisasinya. Misalnya meningkatnya motivasi kerja antar 

karyawan. 

2. Destructive Stress, pada jenis ini mempunyai akibat yang negatif bagi 

individu dan organisasi. Misalnya, melemahnya motivasi kerja karena 

terlalu tingginya prestasi kerja yang  diharapkan oleh seorang individu. 

Dampak stress terhadap setiap individu tidak selalu sama, seperti yang 

telah dikemukakan sebelumnya bahwa stress dapat berakibat buruk pada 

seseorang. Tetapi dapat pula berakibat baik pada orang lainnya. Dampak stress 

seseorang akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan dan budaya 

dimana seseorang bekerja. Stress sampai pada tingkat tertentu dapat berakibat 

keseriusan dalam bekerja ataupun bertambahnya inovasi dalam bekerja. Tetapi 

bagaimanapun, stress yang terlalu banyak, dimana jumlahnya akan menjadi relatif 

pada setiap orang, akan berakibat negatif. Hal ini dinyatakan oleh Barney dan 

Griffin, dalam bukunya Managing Organizational Behaviour: 

 “An optimal result of stress and result in motivation, excitement, and 

innovation too much stress, however become a very negative consequence” 

(1992: 196) 

Dari definisi diatas terlihat adanya peranan dengan keadaan yang dialami oleh 

seorang auditor internal yang bekerja pada departemen internal audit pada suatu 

organisasi dimana status departemennya harus menjadi bagian yang integral dari 

keseluruhan organisasi. 



Role stress dapat didefinisikan sebagai stress yang disebabkan tuntutan 

dari organisasi lainnya, atas peranan yang diemban oleh seorang individu. 

Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh K.W. Pei dan Davis 

dinyatakan: 

‘‘Role stress typically as defined according two variables: role conflict 

and role ambiguity” (1999: 104) 

Lebih jauh, Rebele dalam penelitiannya yang berjudul Independent 

Auditor’s Role Stress: Antecedent, outcome and moderating variables, 

menyatakan: 

 “Role stress define as the the conflict and the role ambiguity experienced 

by a role incumbered” (1990:24) 

 

2.2.4.1 Role Ambiguity 

Agar para auditor internal melaksanakan pekerjaannya dengan baik, 

mereka memerlukan keterangan tertentu menyangkut hal-hal yang diharapkan 

untuk mereka lakukan dan hal-hal yang tidak harus mereka lakukan. Auditor 

internal khususnya ataupun karyawan pada umunya mengetahui hak dan 

kewajiban mereka. 

Role ambiguity didefinisikan sebagai suasana dimana karyawan tidak jelas 

tentang peran (fungsi, wewenang, dan tanggung jawab) yang diharapkan pada 

dirinya dari perusahaan. (Media Indonesia, 5 April 1998:11) 

Pengertian sama dinyatakan oleh Schermerhorn, Hunt dan Osboprn dalam 

Managing Organizational Behavior: 

“Role ambiguity occurs when the person in a hole is uncertain about the role 

expectation of one or more memebers of the role. Role conflict occurs when the 

persons in a role is unable to respond to the expectation of one or more members 

of the role set”. (1991:407-407) 



Sedangkan menurut Judith R. Gordon dalam Managing and 

Organizational Behavior: 

“A role holder who lock sufficient information to perform activities with that 

individuals, a role experiences role ambiguity”. 

Beberapa studi telah menunjukkan persoalan role ambiguity, dari Goddard 

Space Flight Center, para administrator, insinyur dan ilmuwan mengisi skala role 

ambiguity. Contoh-contoh darah, tekanan darah dan frekuensi jantung telah 

diperoleh. Berdasarkan hal-hal itu ditemukan bahwa role ambiguity secara nyata 

berkaitan dengan rendahnya kepuasan kerja dan perasaan ancaman dari pekerjaan 

terhadap kesejahteraan mental dan fisik. Selanjutnya akan semakin rendah 

pemanfaatan keahlian intelektual dan keahlian kepemimpinan orang tersebut. 

  

2.2.4.2 Role Conflict 

Salah satu pengertian yang dapat menggambarkan pengertian dasar dari 

role conflict adalah pada tulisan Handi M.H, yang menyatakan: 

‘‘Role conflict adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan berupa 

pertentangan yang terjadi pada diri seseorang karyawan yang disebabkan karena 

ketidaksesuaian antara tuntutan aturan dari suatu pekerjaan atau jabatan dengan 

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Hal ini 

tampak dari sikap tingkah laku atau hasil yang tidak sesuai dengan tuntutan 

jabatan dan cenderung menyimpang.” (Media Indonesia, 5 April 1998, 11) 

Konflik peranan yang terjadi bilamana penyesuaian terhadap seperangkat 

harapan tentang pekerjaan bertentangan dengan penyesuaian terhadap seperangkat 

harapan lain. 

Seseorang akan mengalami role conflict pada saat peran yang dilakukan 

ditempatnya bekerja menyebabkan tekanan. Tekanan yang terjadi tersebut 

diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa harapan yang dikemukakan oleh 



beberapa pihak atas yang diembannya ataupun peran yang diharapkan pihak 

perusahaan untuk dijalankan yang tidak sesuai dengan pengetahuan maupun 

kemampuan karyawan yang bersangkutan. 

Chambers dalam bukunya Internal Auditing (1981:22) menyatakan bahwa 

role conflict yang mempengaruhi auditor internal dapat dibagi dalam tiga jenis, 

yaitu: 

1. Conflict between the role auditor and the auditee 

2. Conflict between the auditor’s perception of his own role, and the 

auditee’s perception of the auditor’s role 

3. Possible conflict interest within the auditor’s own role 

Segi-segi konflik peranan mencakup perasaan tidak menentu oleh tuntutan 

yang berlawanan dari seseorang karyawan tentang pekerjaan, dan mendapat 

tekanan agar bekerja sama dengan orang yang kita tidak cocok. Tanpa 

memperhatikan apakah konflik peranan disebabkan oleh kebijaksanaan organisasi 

atau dari orang lain, konflik tersebut dapat menjadi penekan (stressor) yang 

penting  bagi sebagian orang. 

 

2.2.5 Kinerja  

Asal kata kinerja adalah prestasi kerja (performance). Kinerja juga dapat 

dikatakan berasal dari kata job performance atau actual performance. Kinerja  

menunjukkan hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh 

seseorang  dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa 

banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik 

untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi (Robert L. Mathis & John H. Jackson, 2002: 78) 

 



2.2.5.1 Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam 

As’ad, 1991: 47) sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah 

“succesfull role achievment” yang diperoleh seseorang dari perbuatan-

perbuatannya (As’ad, 1991: 46-47). Dari batasan tersebut As’ad menyimpulkan 

bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku 

untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan Suprihanto (dalam Srimulyo, 

1999: 33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seorang karyawan pada 

dasrnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah di sepakati bersama. 

Menurut Vroom (dalam As’ad 1991: 48), tingkat sejauh mana 

keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut ‘‘level of 

performance”. Biasanya orang yang level of performance-nya tinggi disebut 

sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai 

standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau berperformance rendah. 

Sedangkan menurut Larkin (1990) seperti yang dikutip oleh Trisnaningsih (2007): 

“Kinerja (prestasi kerja) juga merupakan suatu hasil kerja yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

seseorang atau sekelompok orang yang dilaksanakan berdasarkan kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, 

kualitas, dan ketepatan waktu”. 

 

2.2.5.2 Pengukuran kinerja 

Terkait dengan kinerja auditor terdapat empat dimensi personalitas dalam 

mengukur kinerja auditor. Dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, 

yaitu: 



a. komitmen profesional: Definisi komitmen profesional banyak digunakan 

dalam literatur Akuntansi diantaranya, gairah untuk mempertahankan 

keanggotaan pada organisasi profesi. Jeffrey dan Wethherholt melakukan 

penelitian tentang komitmen profesional hasilnya menujukkan bahwa 

auditor dengan komitmen profesional yang kuat berdampak pada perilaku 

yang lebih mengarah kepada ketaatan terhadap aturan, dibandingkan dengan 

auditor yang komitmen profesionalnya rendah. Komitmen juga dapat 

berkaitan dengan loyalitas dan profesinya. 

b. Motivasi: Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong 

keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mecapai suatu tujuan. 

c. Kemampuan: Seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam mengaudit 

maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

d. Kepuasan Kerja: Kepuasan kerja auditor dapat diartikan sebagai tingkatan 

kepuasan individu. 

Kinerja auditor merupakan hasil dari tindakan atau pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam prakteknya keberhasilan pada kinerja auditor internal dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

a. Auditor internal dapat memberikan bantuan kepada manager 

Auditor internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 

organisasi secara umum dan bagi manager secara khusus, tetapi ada kalanya 

manager merasa enggan meminta pertolongan kepada auditor internal. Hal 

tersebut dapat terjadi karena auditor internal tidak mampu menjelaskan 

temuan yang berdampak kepada rekomendasi atau masukan yang diberikan 

auditor internal, serta turut berpartisipasinya auditor internal dalam 

percepatan tindakan perbaikan. 

b. Rekomendasi yang diberikan auditor internal dapat dijalankan oleh manager 

Disamping auditor internal menemukan temuan-temuan dan 

memberikan masukan kepada manajemen, auditor internal juga harus 



memberikan rekomendasi sebagai alternatif penyelesaian masalah yang ada. 

Apabila rekomendasi tidak dapat dilaksanakan berarti fungsi audit internal 

yang ada di organisasi tersebut belum maksimal. 

c. Fungsi audit internal memberikan nilai tambah kepada oganisasi 

Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa dibentuknya fungsi 

audit internal yaitu untuk memberikan nilai tambah (Value Added) yang 

positif, dengan begitu dapat diartikan keberhasilan kinerja auditor internal 

ditandai dengan nilai tambah yang dirasakan oleh organisasi yang tercermin 

dari kepuasan manajer atas nilai tambah tersebut 

Penilaian kinerja merupakan kemampuan sentral dari sistem pengendalian 

manajemen, karena pelaporan keuangan hanya menitikberatkan pada laba tanpa 

memperhatikan biaya operasi yang dikeluarkan, tidak cukup sebagai 

pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja manajerial maupun 

divisi. 

Selain berfungsi sebagai prasyarat dalam pengalokasian sumber daya yang 

dimiliki perusahaan, penilaian kinerja yang dilakukan juga berguna untuk 

merangsang perilaku yang diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja serta 

penghargaan intrinsik atau ekstrinsik. 

Pada dasarnya penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia 

dalam menjalankan peran yang mereka mainkan dalam organisasi tersebut. 

Menurut Siegel dan Rawanauskas, seperti yang dikutip oleh Mulyadi dalam buku 

“Akuntansi Manajemen” : 

“Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas 

operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” (1993:419) 

 

 

 



2.2.5.3 Standar Kinerja  

Standar kinerja menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

(KOPAI, 2004) dalam buku Standar Profesi Audit Internal (SPAI), yaitu sbb:  

1. Pengelolaan Fungsi Audit Internal  

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi 

tersebut memberikan nilai tambah bagi Organisasi. 

a. Perencanaan 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang 

berbasis risiko (risk-basis plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit 

internal, konsisten dengan tujuan Perseroan. 

Rencana penugasan audit internal harus berdasarkan penilaian risiko yang 

dilakukan paling sedikit setahun sekali. Masukan dari Pimpinan dan 

Dewan Pengawas Organisasi serta perkembangan terkini harus 

mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan risiko, 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan Organisasi 

b. Komunikasi dan Persetujuan 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan rencana 

kegiatan audit, dan kebutuhan sumber daya kepada Pimpinandan Dewan 

Pengawas Organisasi untuk mendapatkan persetujuan. Penanggungjawab 

fungsi audit internal juga harus mengkomunikasikan dampak yang 

mungkin timbul karena adanya keterbatasan sumberdaya. 

c. Pengelolaan Sumberdaya 

Penanggungjawab fungsi auditi internal harus memastikan bahwa 

sumberdaya fungsi audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan 

secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui. 

d. Kebijakan Prosedur 



Penanggungjawab fungsi audit internal menetapkan kebijakan dan 

prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal. 

e. Koordinasi 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak 

internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk 

memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai 

dan meminimalkan duplikasi. 

f. Laporan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan 

secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai 

perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, 

tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal. Laporan ini harus 

memuat permasalahan mengenai risiko pengendalian, proses governance, 

dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan 

pengawas. 

2. Lingkup Penugasan 

Fungsi audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan 

governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis teratur dan 

menyeluruh. 

a. Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi, mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian intern 

b. Pengendalian 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 



efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong 

peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. 

1) Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal harus 

mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, 

yang mencakup governance, kegiatan operasi dan sistem informasi 

organisasi. Evaluasi sistem pengendalian intern harus mencakup: 

• Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi 

• Keandalan dan integritas informasi 

• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

• Pengamanan aset Organsasi 

2) Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran 

dan tujuan program serta kegiatan operasi dan program serta kegiatan 

operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan 

Organisasi. 

3) Auditor internal harus mereview kegiatan operasi dan program untuk 

memastikan sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh konsisten 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

4) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan kriteria 

yang memadai. 

c. Proses Governance 

Fungsi pengawasan intern harus menilai dan memberikan rekomendasi 

yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai 

tujuan-tujuan berikut : 

• Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

Perseroan. 

• Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

• Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit  yang tepat di dalam perusahaan. 



• Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan 

mengkomunikasi informasi di antara Dirut/Direksi, Dewan 

Komisaris, auditor internal dan eksternal serta manajemen. 

Fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan 

efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran Persereoan yang 

berhubungan dengan etika. 

3.   Perencanaan Penugasan 

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan 

alokasi sumberdaya. 

a. Pertimbangan Perencanaan 

Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus 

mempertimbangkan : 

• Sasaran dari kegiatan yang sedang direview dan mekanisme yang 

digunakan kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya. 

• Risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumberdaya, dan operasi 

yang direview serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan 

dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. 

• Kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian intern. 

• Peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan 

sistem pengendalian intern. 

b. Sasaran Penugasan 

Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan. 

c. Ruang Lingkup Penugasan 

Agar sasaran penugasan tercapai maka Fungsi Pengawasan intern harus 

mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai. 

 



d. Alokasi Sumberdaya Penugasan 

Auditor internal harus menentukan sumberdaya yang sesuai untuk 

mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus didasarkan pada 

evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan 

ketersediaan sumberdaya. 

e. Program Kerja Penugasan 

Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja 

dalam rangka mencapai sasaran penugasan. 

(1). Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama 

penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum 

dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera 

mendapat persetujuan 

4. Pelaksanaan Penugasan 

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai 

untuk mencapai tujuan penugasan. 

a. Mengidentifikasi Informasi 

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, 

relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. 

b. Analisis dan Evaluasi 

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada 

analisis dan evaluasi yang tepat. 

c. Dokumentasi Informasi 

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk 

mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.  



d. Supervisi Penugasan 

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf. 

5. Komunikasi Hasil Penugasan 

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 

waktu. 

1. Kriteria Komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 

rekomendasi, dan recana tindak lanjutnya. 

• 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 memuakan dari 

kegiatan yang direview 

• Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar 

organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan 

dalam distribusi dan penggunaannya. 

2. Kualitas Komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, 

obyektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. 

3. Kesalahan dan Kealpaan 

Jika komunikasi final mengandung kesalahan dan kealpaan, 

penanggungjawab fungsi pengawasan intern harus mengkomunikasikan 

informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima 

komunikasi sebelumnya. 

 

 



4. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar 

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 

penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus 

mengungkapkan: 

i. Standar yang tidak dipatuhi 

ii. Alasan ketidakpatuhan 

iii. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

5. Penyampaian  Hasil-Hasil Penugasan 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak. 

6. Pemantauan Tindaklanjut 

Penanggungjawab fungsi audit intern harus menyusun dan menjaga sistem 

untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan 

kepada manajemen. 

7. Penyusunan Prosedur Tindaklanjut 

Penanggungjawab fungsi audit intern harus menyusun prosedur tindak lanjut 

untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan 

tindak-lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan 

tindaklanjut. 

8. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen 

Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual 

yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggungjawab fungsi 

audit intern harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika 

diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka 

penanggungjawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan 

hal tersebut kepada Pimpinan dan dewan pengawa organisasi untuk 

mendapatkan resolusi. 



2.2.6 Hubungan antara role stress auditor internal dengan kinerja internal 

audit 

Sebagai suatu profesi, auditor internal memiliki suatu peranan atau role 

yang didefinisikan sebagai suatu pola fungsi dan tugas yang diharapkan oleh 

lingkungannya untuk ditugaskan oleh individu tersebut. Adapun keunikan dari 

peran yang dilakukan oleh auditor internal seperti adanya kebebasan dari 

manajemen serta berkembangnya fungsi auditor internal, dari melakukan 

pengawasan terhadap kepatuhan dengan menggunakan pengendalian akuntansi 

menjadi pengawasan terhadap efisiensi dan efektivitas keseluruhan aktivitas 

operasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun peran auditor internal sebagai 

supervisi sekaligus advisor, menyebabkan lingkungan kerja seorang auditor 

internal merupakan suatu lingkungan dimana kemungkinan besar dialaminya 

tekanan-tekanan maupun konflik-konflik oleh auditor intenal dalam melaksanakan 

pekerjaannya (Chambers, 1981:22). Berbagai tekanan dan konflik tersebut pada 

akhirnya akan bermuara pada terjadinya role stress. 

Berdasarkan penelitian mengenai dampak status departemen internal audit 

terhadap konflik profesional dan role stress auditor internal yang dilakukan oleh 

K.W.Pei dan Davis, role stress didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana 

seseorang individu mengalami role conflict dan role ambiguity, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Laurenz dalam skripsinya menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara role stress auditor internal dengan keinginan 

untuk meninggalkan pekerjaannnya (intent to leave). Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Rebele dan Michaels, role stress dapat mengakibatkan 

menurunnya kualitas hasil kerja, rendahnya kepuasan kerja dan tingginya 

keinginan untuk meninggalkan perusahaan. 

Penelitian-penelitian tersebut mendorong dilakukannya penelitian 

mengenai pengaruh role stress yang dialami auditor internal terhadap kinerja 

pemeriksaan internal yang dilakukan auditor internal  yang bersangkutan di dalam 

lingkungan perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik dan budaya. Pada 



penelitian ini pengukuran kinerja internal audit dilakukan berdasarakan pada 

kepatuhan auditor internal terhadap Standar Profesional Audit Internal dengan 

latar belakang karakteristik perusahaan dimana para auditor internal pada 

departemen internal audit tempat penelitian ini dilakukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


