
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Amran YS Chaniago (2002): 

“Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan 

merupakan perilaku yang diharapkan dan diperbuat oleh seseorang akibat status 

atas kedudukan yang melekat padanya. Dalam penulisan skripsi ini, apabila kata 

peranan dihubungkan dengan audit internal artinya audit internal mempunyai 

bagian yang utama dalam menunjang efektivitas penjualan yang memadai. 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan 

organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit internal adalah 

memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian intern 

yang ada dalam organisasi. Keberadaan atau alasan diadakan audit dalam operasi 

adalah bahwa audit ditujukan untuk memperbaiki kinerja. 

Adapun pengertian audit internal menurut Sawyer’s (2005:10) adalah 

sebagai berikut: 

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sitematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalakan 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa 

diterima telah diikuti 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif 



 

 

Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen 

dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya 

secara efektif.” 

 

The Institute of Internal Auditors telah memberikan definisi baru tentang 

audit internal yang dikutip oleh Aren’s (2008:9) sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization operations. It 

helps an organizations accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control and governance processes.” 

 

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu 

aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk 

memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan organisasi 

perusahaan. 

Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan dengan 

cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematik untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses 

pengaturan dan pengelolaan organisasi. 

Ada beberapa pendapat mengenai audit internal menurut Hiro Tugiman 

(2004:3) sebagai berikut: 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi.” 

 

Mulyadi dan Puradiredja (2002:211) memberikan definisi mengenai audit 

internal sebagai berikut: 

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat 

dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi dan 

kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka.” 

 

 

 

 



 

 

Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton, et al 

(2001:580) definisi audit internal adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

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

 

Dari uraian definisi di atas maka audit internal merupakan: 

1. Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu perusahaan. 

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah dalam rangka 

meningkatkan kualitas dari efektivitas operasional perusahaan tersebut. 

2. Kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan 

masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil 

temuan dan analisiss yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara 

independen dan objektif, dalam bentuk laporan hasil temuan dan rekomendasi 

atau saran yang ditujukan untuk keperluan internal perusahaan. 

 

2.2.2 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit intenal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi 

landasan tindakan manajemen selanjutnya. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:19) menyatakan 

bahwa: 

“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.” 

 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan secara singkat bahwa fungsi 

audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan 

keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perushaan, kemudian 

memberikan hasil yang berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah 

bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau 

tindakan selanjutnya. 

 

 



 

 

2.2.3 Kompetensi Audit Internal 

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap audit 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 melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:322.3) menyatakan: 

“Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 

memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya, 

mengenai faktor-faktor berikut ini: 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal 

2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan 

3. Kebijakan, program, dan prosedur audit 

4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal 

5. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal 

6. Mutu dan dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi 

7. Penilaian atas kinerja auditor internal.” 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa audit internal harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang dimaksud kompeten adalah orang 

yang mempunyai pendidikan formal dan memiliki pengalaman yang cukup dalam 

bidang yang ditekuninya. 

 

2.2.4 Unsur-unsur Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2004:19) tiga unsur dalam audit internal yaitu: 

1. Memastikan/memverifikasi (verification) 

2. Menilai/mengevaluasi (evaluation) 

3. Rekomendasi (rekomendation) 

 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah: 

1. Memastikan/memverifikasi (verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemerikasaan dan kebenaran data dan 

informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat 

dihasilkan laporan akuntansi yang akurat  yaitu cepat dan dapat dipercaya. 

Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu 



 

 

apakah terdapat kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk 

diajukan saran-saran perbaikan. 

2. Menilai/mengevaluasi (evaluation) 

Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi 

keungan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini 

merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari 

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan. 

3. Rekomendasi (recommendation) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan 

pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada 

manajemen), sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur audit internal, 

yaitu memastikan/memferifikasi (verification), menilai, menevaluasi 

(evaluation) dan rekomendasi (recommendation). 

 

2.2.5 Ruang Lingkup Audit Internal (Lingkup Penugasan) 

Ruang lingkup dari audit internal menurut The Institute of Internal 

Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton, et al (2001:183) adalah sebagai berikut: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and the 

evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizations system of 

internal control and the quality of performance in carrying out assigned 

responsibilities: (1) Reliability and integrity of information, (2) 

Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulation and 

contract.. (3) Safeguarding assets, (4) Economical efficient use of 

resources (5) Accomplishment of established objectives and goals for 

operations and program.” 

 

Pernayataan tersebut mencakup “Scope of mission” dan bertanggung 

jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dengan efektif dan 

efisien sesuatu dengan yang telah disepakati. 

 



 

 

 Lingkup penugasan audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal 

(2004:13): 

“Fungsi Auditor Internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan 

governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan 

menyeluruh.” 

 

Lingkup penugasan audit internal, yaitu: 

1. Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi 

dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap 

pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. 

2. Pengendalian 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta medorong peningkatan 

pengendalian intern secara berkesinambungan. 

3. Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai 

untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-

unit yang tepat dalam organisasi 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan 

ekternal serta manajemen. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyebutkan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 

Standar Profesi Audit Internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan 

dan Dewan Pengawas Organsisasi.”  

 

Jadi dimaksudkan agar tujuan, kewenanangan dan tanggung jawab audit 

internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 001:322.1) menyatakan secara terperinci 

mengenai tanggung jawab audit internal sebagai berikut: 

“Audit Internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisiss dan 

evaluasi, memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada 

manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara 

dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Audit Internal 

mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas dengan 

aktivitas yang diauditnya.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang dan 

tanggung jawab auditor internal adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung 

jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik yang 

berlaku agar tercapai tujuan organisasi. 

2. Audit Internal bertanggung jawab untuk memproleh persetujuan dari 

manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk 

bagian auidt internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan 

menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki kewenangan atau 

tanggung jawab kegiatan yang mereka periksa. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.7 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

1. Independensi Audit Internal 

Independen menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip 

oleh Boynton, et al (2001:183) adalah: 

“Independence, Internal Auditors should be independent of the activities 

the audit. 

a.  Organizational status.  

The organizational status of internal auditing department should be 

sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities. 

b.  Objectify. 

 Internal Auditors should be objective to performing audits. 

 

Independen memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan 

audit secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal mebuat 

pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. Independen dapat 

dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Inependensi menyangkut dua 

aspek: 

a. Status organisasi, haruslah berperan sehingga memungkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan 

tingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus 

bertangung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup untuk 

memnjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang 

efektif atas temuan dan saran perbaikan. 

b. Objektivitas, yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tunggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kajujuran dalam 

melaksanakan tugasnya. Agar dapat memperthankan sikap tersebut hendaknya 

audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya. 

 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15), 

menyatakan: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Indenpendensi akan 

memungkinkan jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.” 

 



 

 

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan 

untuk memnuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. 

Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, 

sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang diperiksa dan 

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari campur tangan pihak lain. 

 

2. Kompetensi Audit Internal 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

seorang auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik. 

Mulyadi dan Puradiredja (2002:213) mengemukakan tentang kompetensi 

auditor internal sebagai berikut: 

a. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal. 

b. Ijasah profesional 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 atas kinerja auditor internal. 

 

3. Program Audit Internal 

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau 

program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai 

alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara 

keseluruhan. 

Program audit mempunyai rencana tindakan-tindakan yang terperinci atau 

kerangka pekerjaan auditor yang meliputi pengalokasian waktu setiap prosedur 

bagi setiap orang yang melakukan audit dengan tujuan untuk membatasi ruang 

lingkup audit dan sebagai petunjuk serta sebagai bahan pengawasan terhadap para 

asisten. Program audit ini sangat penting karena sebagai landasan atau pedoman 

mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. 



 

 

Pengertian program audit menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002:104) 

adalah sebagai berikut: 

“Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur 

tertentu.” 

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program audit diperlukan 

sebagai: 

a. Pedoman dalam melaksanakan audit. 

b. Alat untuk pengawasan dan pengaruh audit. 

c. Alat untuk mendeteksi terhadap kemungkinan adanya prosedur yang terlewat. 

d. Alat untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan audit terdapat 

pembuatan program audit. Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam 

melaksanakan fungsi audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis 

dan terarah. 

 

4. Pelaksanaan Audit Internal 

Empat langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan internal adalah: 

a. Perencanaan Audit (Planning The  Audit) yang mencakup: 

1) Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan 

2) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa 

3) Menentukan sumber-sumber penting dalam melaksanakan pemeriksaan 

4) Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait 

5) Melakukan survei langsung 

6) Menilai program pemeriksaan 

7) Menentukan kapan, kepada siapa hasil pemeriksaan dikomunikasikan 

8) Mendapatkan persetujuan untuk perencanaan pekerjaan pemeriksaan 

b. Menguji dan Mengevaluasi Informasi (Examining and Evaluation 

Information) yang mencakup: 

1) Seluruh informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan tujuan 

dikumpulkan 



 

 

2) Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan sample harus dipilih 

3) Proses pengumpulan, analisis dan interpretasi serta dokumentasi harus 

diawasi untuk memelihara objektivitas 

4) Kertas kerja dibuat oleh pemeriksa intern 

c. Melaporkan Hasil Pemeriksaan (Communicating Result) dimana: 

1) Laporan tertulis setelah pekerjaan pemeriksaan selesai 

2) Laporan objektif dan jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu 

3) Laporan menyatakan tujuan dan ruang lingkup dari hasil pemeriksaan 

4) Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan 

keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi 

d. Tindak Lanjut (Following Up) dimana: 

Pekerjaan audit internal tidak berakhir hanya sampai dikeluarkannya laporan 

tetapi harus berlanjut dengan memonitor untuk menentukan apakah tindakan 

yang tepat telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam 

temuan-temuan dan saran-saran audit di dalam laporan akhir audit. 

 

5. Komunikasi Hasil Penugasan Audit Internal 

Penyusunan akhir audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh 

proses audit internal karena dalam laporan ini auditor internal menggolongkan 

seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor 

untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan. 

Adapun kriteria laporan audit yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman 

(2004:193) adalah sebagai berikut: 

“Pengawasan intenal yang baru menekuni profesinya atau belum pernah 

mendapat pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari 

bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi 

empat kriteria mendasar yaitu: (1) objektivitas; (2) kewibawaan; (3) 

keseimbangan; dan (4) penulisan yang profesional.” 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:24-25) 

menyatakan bahwa audit intenal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya 

secara tepat yang meliputi: 

 



 

 

a. Kriteria Komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 

rekomendasi, dan rencana tindakannya. 

b. Kualitas Komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan harus akurat, 

objektif, jelas, ringkas, lengkap, dan tepat waktu. 

c. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar 

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 

penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan: 

1) Standar yang tidak dipatuhi 

2) Alasan ketidakpatuhan 

3) Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

d. Penyampaian hasil-hasil Penugasan 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak. 

 

6. Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal 

Tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa 

sesuai rekomendasi yang dikemukakan audit intenal dalam laporan hasil audit 

dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantum didalamnya. 

Komsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:26) 

menyatakan bahwa: 

“Penanggung jawab fungsi audit intenal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen.” 

 

Penyusunan prosedur tindak lanjut pada penanggungjawab fungsi audit 

internal untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan 

tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan 

tindak lanjut. 

 

 



 

 

2.3 Efektivitas 

2.3.1 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindrajan (2003:150) 

adalah sebagai berikut : 

“Effectiveness is the relationship between a responsibility center’s output 

and it’s objective”. 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti 

hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang hendak dicapai oleh 

perusahaan. Pada dsaranya, efektivitas merupakan derajat keberhasilan bagi suatu 

perusahaan, sampai seberapa jauh suatu perusahaan dinyatakan berhasil dalam 

usahanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Semakin besar kontribusi output 

terhadap tujuan, maka semakin efektif unit tersebut. 

Menurut Arens et al (2006:776)  mendefenisikan efektivitas sebagai 

berikut : 

“Effectiveness of internal control therefore a part operational auditing is 

the purpose is to help on organization operate it’s business more 

effectively of efficiently” 

 

Dari definisi tersebut dikatakan efektivitas pengendalian intern merupakan 

suatu bagain dari audit operasioanl tujuannya untuk membantu perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan usahanya agar lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, 

efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan dan efektivitas lebih 

menitikberatkan pada tingkatan keberhsilan organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Jadi penilaian efektivitas adalah pencapaian sasaran yang 

berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.3.2 Efektivitas Penjualan 

Aktivitas penjualan dikatakan telah efektif apabila penjualan suatu 

perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud efektivitas penjualan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas penjualan dengan 



 

 

melihat kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang. Kebijakan serta 

strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Efektivitas penjualan dilihat dari ketiga 

hal dibawah ini : 

1. Target dan Realisasi Penjualan 

Menurut Komaruddin (1994:845), target adalah (1) Tujuan yang akan dicapai, 

(2) Suatu tujuan atau tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang 

lazimnya dapat dinyatakan atau diukur dengan kuantitatif. Target tersebut 

mungkin merupakan jumlah akhir yang inign dicapai atau jumlah bagian 

tertentu berada dalam proses keseluruhan, (3) Objek kritisme. 

Sedangkan menurut Komaruddin (1994:746), Realisasi adalah (1) Penjualan 

suatu aktiva perusahaan hingga menjadi uang kas kadang disebut pencarian, 

(2) memperoleh suatu dengan menjual, investasi dan usaha, (3) mengubah 

sesuatu agar menjadi uang. Dimana dalam suatu periode perusahaan telah 

memiliki target yang telah ditentukan sebagai tolok ukur tercapai atau 

tidakanya tujuan perusahaan. 1 

2. Biaya Penjualan 

Menurut Komaruddin (1994:385), Biaya adalah ongkos yang tertutup oleh 

pendapatan yang sedang berjalan, seandainya perusahaan itu ingin medapatkan 

laba, sebaliknya investasi modal, hanya sebagian saja yang dimasukkan 

(depresiasi tahunan) ke dalam pembiayaan. 

3. Kepuasan Konsumen 

Selain mencari laba tujuan perusahaan juga memasukan kebutuhan konsumen, 

jika kebutuhan konsumen terpenuhi dalam hal ini produk berkualitas dan tepat 

waktu maka tujuan perusahaan telah tercapai disamping hal-hal lain yang 

menjadi tujuan perusahaan, menurut Day (Tse dan Wilson, 1998)  yang 

dikutip oleh Fandi Tjiptono (2000:146) yaitu : 

“Kepuasaan atau ketidakpuasan pelangga terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (norma kenerja 

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian”. 

 



 

 

Dari ketiga hal tersebut tujuan perusahaan juga untuk mendapatkan laba. 

Hasil dari penjualan tersebut adalah dalam bentuk laba yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Apabila hasil yang dicapai 

belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka perlu dilakukan langkah-

langkah perbaikan untuk meningkatkan ejektivitas penjualan. 

 

2.4 Penjualan 

2.4.1    Pengertian Penjualan 

Pengertian penjulan yang dikemukakan Kotler (2000:120) adalah 

“Sales is business transaction involving (i.e giving) of a commodity, an 

item of merchandise.. in exchange for (the receipt of) cash, a promise to 

pay or money equivalents, or for combination of these item. It is recorded 

and reported in terms of amounts of it such cash, promise to pay, or more 

equivalent”. 

 

Sedangkan menurut Basu Swastha (2001:8) definisi penjualan adalah 

sebagai berikut : 

“Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengajak agar orang lain bersedia membeli barang atau 

jasa yang ditawarkannya”.  

 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah 

suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari 

pihak penjual kepada pihak pembeli yang sertai dengan penyerahan imbalan dari 

penerima barang atau jasa sebagai timbal  balik atas penyerahan tersebut. Rencana 

volume penjualan, harus selalu memperhatikan keadaan ekonomi dimasa 

mendatang, dalam hal ini bagian penjualan harus terus diikutsertakan dalam 

penentuannya. 

 

2.4.2 Tujuan Penjualan 

Dalam suatu perusahan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut akan terbentuk laba yang dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 



 

 

Penjualan merupakan aktivitas paling penting dalam perusahaan, karena 

adanya penjualan, maka terbentuklah pendapatan yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

 

La Midjan (2001:170) mengemukakan sebagai berikut : 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, sehingga 

kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan 

merugikan perusahaan disebabkan selain sasaran penjualan tidak tercapai, juga 

pendapatan akan berkurang. 

2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan perusahaan 

oleh karena itu perlu diamankan. 

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut : 

a. Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit atau masuknya uang 

kontan jika penjualan secara tunai. 

b. Kuantitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan terjadi. 

 

Tujuan umum yang dimiliki perusahaan menurut Basu Swastha (2001:67) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Mancapai volume penjualan tertentu. 

2. Mendapatkan laba tertentu. 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

 

Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya 

hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual. Dalam hal ini, 

diperlukan kerjasama yang rapih diantara bagian-bagian yang terkait dengan 

fungsi penjualan. Namun demikan, semua ini tetap menjadi tanggung jawab dari 

pimpinan perusahaan dan diolah yang harus mengukur seberapa sukses atau 

kegagalan yang dihadapinya. Untuk maksud tersebut pimpinan harus 

mengkoordinasi semua fungsi dengan baik termasuk fungsi penjualan. 

 

 

 



 

 

2.4.3 Prosedur Penjualan 

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis 

barang yang digunakan diterima, dan berakhir dengan penyerahan barang kepada 

langganan. 

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan menurut Arens et al 

(2006:412) adalah : 

“1.   Processing customer orders 

2. Granting Credits, 

3. Shipping goods, 

4. Billing Customers and Recording Sales, 

5. Processing and Recording Cash Receipt, 

6. Processing and Recording Sales Return and Allowance, 

7. Charging off Uncollectible Account Receivable, 

8. Providing for Bad Debts” 

Penjelasan mengenai fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pemrosesan order pelanggan (Processing customer orders) 

Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan siklus. 

Biasanya permintaan ini diperoleh dari penawaran untuk membeli barang-

barang. 

2. Persetujuan penjualan secara kredit (Granting Credits) 

Sebelum barang dikirim, seseorang yang berwenang dalam perusahaan harus 

menyetujui penjualan secara kredit ke pelanggan atas penjualan kredit 

tersebut. 

3. Pengiriman barang (Shipping goods) 

Merupakan fungsi yang paling kritis karena merupakan titik pertama dari 

siklus ini diterima dimana terjadinya penyerahan aktivitas perusahaan. 

Kebanyakan perusahaan mengakui penjualan pada saat barang dikirimkan. 

Nota pengiriman disiapkan pada saat pengiriman dan secara otomatis 

dilakukan oleh komponen berdasarkan informasi order penjualan. 

4. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan (Billing Customers and 

Recording Sales) 

Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan 

mengenai jumlah yang ditagih atas barang tersebut  dan pengihan ini harus 



 

 

dilakukan tepat waktu. Aspek terpenting dalam penagihan ini adalah 

meyakinkan bahwa seluruh pengiriman yang dilakukan telah ditagih, tidak ada 

pengiriman ditagih dalam jumlah yang tidak benar. Penagihan dalam jumlah 

yang benar tergantung pada pembebanan  ke pelanggan untuk kuantitas yang 

dikirim pada harga yang disepakati. Harga yang disepakati tersebut juga 

memperhitungkan ongkos angkut, asuransi, dan syarat pembayaran. 

5. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas (Processing and Recording Cash 

Receipt) 

Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, perhatian paling utama 

adalah kemungkinan terjadinya pencurian atas kas. Pencurian dapat terjadi 

sebelum penerimaan dicatat atau sesudahnya. Pertimbangan utama adalah 

penggunaan penerimaan kas, bahwa kas harus distor ke bank dalam jumlah 

yang benar dan tepat waktu dan dicatat diberkas penerimaan kas. Transaksi 

penerimaan kas digunakan untuk membuat jurnal penerimaa kas dan 

memuktahirkan berkas induk piutang usaha. 

6. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan 

(Processing and Recording Sales Return and Allowance) 

Jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterima, penjual 

seringkali menerima pengembangan barang atau memberikan pengurangan 

harga atas jumlah yang masih harus dibayar. Retur dan pengurangan harga 

penjualan harga segera dicatat dalam berkas transaksi retur dan pengurangan 

penjualan serta berkas induk piutang usaha secara benar. Nota kredit biasanya 

dibuat untuk pengembalian dan pengurangan harga dalam rangka 

pengendalian dam memeudahkan pencatatan. 

7. Penghapusan piutang tak tertagih (Charging off Uncollectible Account 

Receivable) 

Jika suatu perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah tidak tertagih 

jumlah tersebut harus dihapuskan, biasanya ini terjadi setelah pelanggan pailit. 

8. Penyisihan piutang tak tertagih (Providing for Bad Debts) 

Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan bagian dari 

penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih nilai sisa, 



 

 

hasil dari penyesuain akhir perode oleh manajemen atas perhitungan piutang 

tak tertagih.       

 

2.4.4 Penjualan Dapat Ditingkatkan dengan Pengendalian Intern yang 

Memadai 

Semakin berkembanya perusahaan, maka masalah yang dihadapi 

perusahaan semakin kompleks. Pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi dapat 

mengawasi semua aktivitas perusahaan, termasuk pekerjaan bawahan, oleh karena 

itu pengendalian sanagt diperlukan untuk meminimalkan penyimpangan yang 

dapat terjadi di perusahaan. 

Pengendalian internal penjualan dapat membantu pimpinan untuk 

mengetahui besarnya pendapatan atas penjualan dan memperkirakan kemungkinan 

terjadinya kecurangan atau penggelapan melalui laporan-laporan yang 

menganalisa aktivitas penjualan yang diaman penyimpangan-penyimpangan yang 

tidak dikehendaki dari tujuan yang dianggarkan atau dari standar yang telah 

dihitung dengan cara yang tepat agar ada tindakan perbaikan. Pimpinan 

perusahaan harus benar-benar menagwasi dan mnyelidiki penjualan ini agar dapat 

berfungsi dengan baik. Pengendalian penjualan meliputi analisa, penelahaan dan 

peneltian yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode, dan 

pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang 

dikehendaki. 

Alasan perusahaan menciptakan suatu proses pengendalian intern adalah 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan pada manajemen 

bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Tujuan umum pengendalian menurut COSO, sebagai berikut : 

1. Keandalan atas laporan keuangan 

Dengan adanya pengendalian intern dalam perusahaan, diharapkan dapat 

dihasilkan laporan keuangan yang handal, yang dapat digunakan oleh pihak 

manajemen dan pihak luar dalam pengambilan keputusan. 

 



 

 

2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan 

Pengendalian intern  dalam organisasi ditujukan untuk mendorong tercapainya 

efektivitas dan efisiensi  penggunaan sumber daya manusia untuk 

mengoptimalkan tujuan perusahaan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan ditaatinya segera 

peraturan  dan kebijakan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah 

maupun oleh manajemen dalam lingkungan perusahaan tersebut.    

 

Komponen-komponen pengendalian intern menurut COSO yang dikutip 

dari Amin W. Tunggal  (2006:6-24), yaitu : 

1. Control Environmnet (lingkungan pengendalian) 

Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan sikap 

manajemen puncak, direksi, dan personil lain dalam suatu organisasi tentang 

pengendalian intern dan pentngnya bagi suatu entitas. Terdapat tujuh factor 

lingkungan pengendalian, yaitu : 

a. Intregitas dan nilai etis; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia; 

d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; 

e. Dewan direksi dan praktisi Komite Audit; 

f. Filosofi manajemen dan gaya operasi; 

g. Struktur organisasi; 

2. Rsik Assesment (penaksiran risiko) 

Penaksiran risiko suatu organisasi untuk pelaporan keuangan merupakan 

identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko-risiko yang relevan terhadap 

penyusunan laporan keuangan yang secara wajar disajikan sesuai dengan 

standard akuntansu keuangan. 

3. Control Activities (aktivitas pengendalian) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

menyajikan bahwa tindakan-tindakan yang diperlukan diambil untuk 



 

 

menghadapi risiko-risiko yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

4. Information and Communication (informasi dan komunikasi) 

Sistem informasi yang relevan terhadap tujuan  pelaporan keuangan  meliputi 

sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang diterima untuk 

mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi organisasi 

dan mempertahankan akuntanbilitas untuk aktiva dan pasiva berkaitan. 

Komunikasi mencakup memberikan pemahaman peranan individual dan 

tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian intern atas pelaporan 

keuangan. 

5. Monitoring (pemantauan) 

Monitoring merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian intern 

sepanjang waktu. 

 

Pengendalian intern yang diterapkan perusahaan ditujukan untuk mencapai 

suatu sasaran namun pengendalian intern memiliki keterbatasan. 

 Keterbatasan penegndalian intern menurut Sunarto (2003:139) adalah 

sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena  

tidak memadainya informasi, keterbatasan wajtu dan rekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena lalai, 

tidak adanyaperintah, atau kelelahan. 

3. Kolusi  

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi. Kolusi dapat menagkibatkan bobolnya pengendalian intern yang 

dibangun untuk melindugi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan. 

 



 

 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah  seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian 

keuangan yang berlebihan. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut, karena 

pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin 

dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

pengendalian intern.  

 

2.5 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Penjualan 

Salah satu aktivitas yang langsung mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan adalah aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan merupakan tulang 

punggung perusahaan. 

Aktivitas penjualan dalam pelaksanannya tidak akan terlepas dari kegiatan 

pengendalian apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapakan suatu 

pendapatn yang maksimal. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas penjualan, 

manajemen memerlukan adanya laporan-laporan untuk menganalisis aktivitas 

tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan, standar 

atau kriteria yang diterapkan agar segera dapat diambil suatu tindakan perbaikan. 

Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah penyelewengan 

atau kesalahan pada aktivitas penjualan, karena audit internal akan mengecek 

secara rutin untuk ketetatapan dan perbaikan dari seluruh aktivitas penjualan yang 

terjadi di dalam perusahaan. 

Audit internal efektif bila memenuhi : 

1. Adanya kualifikasi audit internal, 

2. Adanya program audit internal, 

3. Adanya pelaksanaan audit internal 

4. Adanya laporan hasil audit internal 

5. Adanya tindak lanjut atas laporan hasil audit internal.  



 

 

Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat 

dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan dan 

laporan aktivitas perusahaan. Guna memberikan jasa bagi manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara meyakinkan analisis, 

penilaian, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, audit 

internal menyediakan jasa tersebut. 

Efektivitas kegiatan penjualan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan cara meningkatkan keuntungan atau volume penjualan dengan melihat 

kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang-barang dan kebijakan strategi 

yang diterapkan oleh perusahaan. Efektivitas penjualan diukur dengan cara 

membandingkan rencana dengan pelaksanaanya. Jika target penjualan yang 

dirancanakan sebesar xx % sedangkan pelaksanaanya xx % sehingga dapat 

dikatakan penjualan tersebut efektif atau sebaliknya. Agar penjualan efekif, harus 

didahului oleh berbagai kegiatan pemasaran seperti penilaian kebutuhan, riset 

pemasaran, pengembangan produk, penetapan harga, saluran distribusi. 

Jika perusahaan berhasil mengidentifikasi kebutuhan konsumen, 

mengembangkan produk yang tepat dan menetapkan harga wajar, 

mendistribusikan serta mempromosikan secara efektif sehingga akan dapat 

meningkatkan penjualan. 

Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas penjualan dapat 

terlihat dari tersedianya informasi yang memadai mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan aktivitas penjualan seperti seperti adanya prosedur penjualan  

yang jelas, penggunaan dokumen-dokumen penjualan prenumbered, pemisahan 

fungsi sehingga tujuan dari penjualan akan tercapai dan diperolehnya laporan 

keuangan yang andal. Selain itu, adanya ketaatan setiap karyawan kepada 

ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan akan menunjang efektivitas dan 

efisiensi operasi perusahaan dalam pencapaian tujuannya.   

 

 

 


