
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengaruh adalah :  

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

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

 

Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer, 

pengaruh adalah : 

”Sesuatu yang dapat membentuk perilaku, kepercayaan, atau 

tindakan seseorang; sesuatu yang menimbulkan akibat.” 

 

Dengan kata lain pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang membentuk perilaku, kepercayaan atau tindakan 

seseorang yang dapat menimbulkan akibat. 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Definisi menurut Sawyer dialihbahasakan oleh Desi Adhariani (2005;10) 

adalah sebagai berikut : 

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan pengendalian yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah : 

1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, 

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, dan 

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. 

 

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

2.2.2.1 Tujuan Audit Internal 

 Tujuan audit internal yang dinyatakan The Institute of Internal Auditors 

Florida, USA atau IIA Florida (1995;3) dan The Institute of Internal Auditors 

United Kingdom, IIA UK (1998;4) adalah sebagai berikut : 

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

organization in the effective discharge of their responsibilities. To this 

end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, 

recommendation, counsel, and information concering the activities 

reviewed. The audit objective includes promoting effective control at a 

responsenable cost”.  

 
 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal 

adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan 

tanggung jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, audit internal akan 

melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi yang berkaitan 

dengan aktivitas yang diperika. Tujuan audit juga meliputi usaha untuk 

meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 



 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;5), 

mengemukakan tentang tujuan Standar Profesi Audit Internal yaitu sebagai 

berikut : 

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan 

dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal; 

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang-lingkup, 

dan tujuan audit internal; 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi; 

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan 

audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja 

kegiatan operasional organisasi; 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi 

auditor internal; 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang 

seharusnya (international best practices). 

 

2.2.2.2 Ruang Lingkup Audit Internal 

Ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal Auditors 

Florida, USA atau IIA Florida (1995;29) dan The Institute of Internal 

Auditors United Kingdom, IIA UK (1998;23) adalah sebagai berikut : 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and 

evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s 

system of internal control and the quality of performance in carrying out 

assigned responsibilities”. 



 

 

 Hiro Tugiman (2001;17) juga mengemukakan tentang ruang lingkup 

pekerjaan pemeriksaan internal  adalah sebagai berikut : 

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang 

dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, 

meliputi: 

1. Keandalan informasi, 

2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan 

perundang-undangan, 

3. Perlindungan terhadap harta, 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, 

5. Pencapaian tujuan. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;20), 

mengemukakan tentang lingkup penugasan yaitu : 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan 

yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. 

 

Jadi secara terperinci, ruang lingkup auditor internal adalah melakukan 

penilaian atas pengendalian intern, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, 

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

memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan bagi 

perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan dan ruang lingkup audit 

internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari 

manajemen organisasi yang bersangkutan. 



 

 

2.2.3 Profesi Audit Internal 

Perkembangan pengertian internal auditing atau redefinisi audit internal 

yang telah ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditor’s Board of Directors 

yang dikutip dari IIA Research Foundation - IIARF – (2004:xxvii) adalah : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

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

It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 

systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 

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

 
Pertimbangan yang mendasari definisi baru tersebut, diungkapkan oleh 

Hiro Tugiman (2000;15) adalah : 

1. Gambaran tentang profesi audit internal secara lebih baik akan diperoleh 

dari seberapa baik jasa/pelayanan yang diberikannya, bila dibandingkan 

dengan siapa yang melaksanakannya atau apa saja yang dapat diberikan. 

2. Agar tetap bertahan, profesi auditor internal harus dapat dianggap sebagai 

pemberi nilai tambah bagi organisasi. 

3. Auditor internal perlu mengadopsi semua sudut pandang dari seluruh rantai 

nilai (value chain). 

4. Struktur konseptual audit internal harus dapat menjangkau hal-hal diluar 

berbagai proses yang dilakukannya, untuk mencerminkan auditor internal 

sebagai pendorong tersedianya jasa organisasional. 

5. Standar dan pedoman profesi yang lainnya harus tidak sekedar menjadi 

pedoman bagi anggota profesi, namun juga harus dapat mensimbolisasikan 

kualitas/keahlian khas auditor internal kepada pasar. 

 



 

 

2.2.4 Peranan Audit Internal 

Tujuan keberadaan audit internal ini, Institute of Director in Southern 

Africa dalam kode etiknya (The Code of Corporate Practice & Conduct) yang 

kemudian ditulis oleh Barlow dan ditulis ulang oleh Hiro Tugiman (2000;16) 

menyatakan sebagai berikut : 

“Companies should have an effective internal audit function that has the 

respect and co-operation of both the board of directors and 

management”. 

 
 Mengingat pentingnya peran auditor internal ini, maka dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik di Indonesia (2001;322.7) dikemukakan sebagai 

berikut : 

“Jika pekerjaan auditor internal diharapkan mempunyai dampak terhadap 

prosedur  yang dilaksanakan oleh auditor, hal ini akan efisien jika auditor 

dan auditor internal mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan : (a) 

Menyelenggarakan rapat berkala, (b) Menjadwalkan pekerjaan audit, (c) 

Memberikan kesempatan akses ke kertas kerja auditor internal, (d) Me-

review laporan auditor, (e) Membicarakan kemungkinan adanya masalah 

akuntansi dan auditing yang ditemukan”. 

 

2.2.5 Pengertian Auditor Internal 

 Menurut Dan M. Guy et al (2002:15) mendefinisikan auditor internal : 

“Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh 

suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut 

yang tugas utamanya melaksanakan audit ketaatan dan audit 

operasional.” 

 



 

 

2.3 Kode Etik  

2.3.1 Pengertian Etika 

 Menurut K Bertens (2004:6) pengertian etika adalah : 

”Kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.” 

 

2.3.2 Pengertian Kode Etik 

 Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus 

memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan 

mengatur tentang perilaku profesional. Alasan yang mendasari diperlukannya 

perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan 

kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi terlepas dari 

yang dilakukan secara perseorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas 

jasa profesional akan meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan 

memenuhi semua kebutuhannya. 

 Menurut Dan M. Guy et al (2002:81) mendefinisikan kode etik 

profesional sebagai berikut : 

“Kode etik adalah kumpulan aturan dan prinsip yang menguraikan 

tanggung jawab etis anggota profesi tertentu.” 

 

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesional didefinisikan : 

“Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk 

bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.” 

 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kode Etik adalah 

pernyataan-pernyataan yang digunakan sebagai haluan perilaku dalam 

melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. 



 

 

2.3.3 Kode Etik Profesional 

 Menurut  Dan M. Guy  et al (2002:59) etika didefinisikan sebagai berikut: 

“Etika adalah prinsip moral atau peraturan perilaku dari seseorang 

atau kelompok profesi tertentu yang mereka anut.” 

 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika profesional 

merupakan prinsip moral yang menunjukan perilaku yang baik dan yang buruk 

yang bersangkutan dengan suatu profesi. Etika profesi berkaitan dengan 

independensi, disiplin pribadi, dan integritas moral profesional. 

 

2.3.4 Tujuan Kode Etik Profesional 

 Menurut Teguh Pudjo Muljono (1994;13), tujuan kode etik adalah : 

“(1)  Dengan adanya kode etik akan mengikat para anggota profesi pada 

nilai-nilai sosial tertentu yang memungkinkan manusia hidup 

produktif baik di bidang ekonomi, sosial maupun kultural, sesuai 

martabat manusiawi sebagaimana dituntut perkembangan zamannya. 

(2)  Dengan adanya kode etik akan mengikat pula para anggota profesi 

pada suatu bentuk disiplin untuk mengejar, dan berbakti kepada 

nilai-nilai yang diakuinya lebih tinggi, dengan demikian etika 

profesional harus diarahkan pada nilai-nilai sosial yang lebih tinggi 

dan bukan ditujukan kepada pembuktian untuk kepentingan 

kelompok profesional yang bersangkutan.” 

 

 

 



 

 

2.3.5 Pentingnya Kode Etik Profesional 

Kell, Johnson and Boynton dialihbahasakan oleh Paul dkk (2002;98) 

mengemukakan betapa pentingnya Kode Etik Profesional, yaitu : 

“Sebuah kode etik secara signifikan akan mempengaruhi reputasi 

profesi serta kepercayaan yang diyakininya”. 

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Profesional 

penting karena memberikan informasi yang secara eksplisit mengatur suatu 

kriteria umum untuk suatu profesi, memberi pengetahuan kepada seseorang apa 

yang diharapkan profesinya, dan merupakan pernyataan umum prinsip-prinsip 

sehingga Kode Etik Profesional sangat mempengaruhi reputasi suatu profesi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.  

 

2.3.6 Prinsip-prinsip dan Aturan Kode Etik Auditor Internal 

 Sawyer’s (2006:560-561) menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan kode 

etik sebagai beikut : 

1.   Kompetensi 

 Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman 

yang dibutuhkan dalam kinerja audit internal. Auditor internal harus secara 

terus menerus meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kuaitas jasa 

mereka. 

2. Integritas 

 Integritas auditor internal membentuk kepercayaan sehingga memberi dasar 

untuk mengandalkan penilaian mereka. 

 



 

 

3. Objektivitas 

 Auditor internal menampilkan objektivitas profesional tertinggi dalam 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang 

aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor internal membuat penilaian 

yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan mereka atau pihak lain dalam membuat penilaian. 

4. Kerahasiaan 

 Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka 

terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat 

kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. 

5. Independensi 

 Auditor internal harus memiliki sikap tidak memihak agar dapat bersifat 

objektif selama menjalankan tugasnya. 

6. Kehati-hatian 

 Auditor internal harus bersikap hati-hati dalam dalam menggunakan informasi 

yang diperoleh dalam rangkaian tugas mereka. Untuk itu, auditor internal 

perlu memahami secara seksama kondisi pengendalian manajemen atau 

pengawasan yang melekat dari instansi yang akan diaudit. 

 

2.3.7 Kode Etik Auditor Internal Indonesia  

Kode etik profesional berkembang karena adanya hubungan khusus yang 

sangat erat antara para praktisi profesional dan kliennya. Prinsip bisnis yang 

mengatakan bahwa tanggung jawab atas kualitas barang yang dibeli ada di tangan 



 

 

konsumen, tidak berlaku saat profesional menjual jasanya kepada masyarakat. 

Klien harus memiliki kepercayaan bahwa para profesional bertindak secara etis. 

Kepercayaan klien akan meningkat jika profesional diharuskan untuk bersumpah 

dalam melayani masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab, serta diatur oleh 

kode etik profesi yang ketat. Kepercayaan akan semakin besar jika pemakai jasa 

profesional dapat percaya bahwa profesional yang melanggar kode etik akan 

mendapatkan sanksi-sanksi dari rekan seprofesinya. 

Kode etik IIA adalah pedoman bertingkah laku yang dikeluarkan oleh The 

Institute of Internal Auditors (IIA). Kode etik tersebut tidak dapat diberlakukan 

bagi setiap orang, bahkan tidak pula ditujukan bagi semua pengawas internal. 

Kode etik tersebut disusun secara khusus sebagai pedoman bagi anggota IIA. 

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, para anggota memahami bahwa IIA 

dapat mencabut keanggotaan mereka apabila mereka melakukan pelanggaran 

terhadap kode etik. 

Ketentuan-ketentuan dalam kode etik ini meliputi prinsip-prinsip dasar 

yang ada dalam berbagai bidang praktik audit internal. Para anggota Perhimpunan 

Auditor Internal Indonesia (PAII) adalah mereka yang bertugas sebagai auditor 

internal dan atau mereka yang berkualifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) 

harus menyadari bahwa pertimbangan-pertimbangan pribadi diperlukan dalam 

penerapan prinsip-prinsip ini. Para anggota bertanggung jawab untuk mempunyai 

perilaku yang baik sehingga nama baik dan integritasnya tidak dipertanyakan.  

 

 



 

 

2.4 Profesionalisme 

2.4.1 Pengertian Profesionalisme 

 Pengertian profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002;689) adalah : 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.” 

  

 Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “Professus” yang 

makna semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. 

Oleh karena itu, ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi. Profesi adalah 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, 

dst). Sedangkan profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya. 

 Sedangkan pengertian profesional menurut Arens et al (2006;78) yaitu : 

“Professional means a responsibility for conduct that extends beyond 

satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our 

society’s laws and regulations”. 

 
 Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa profesionalisme 

merupakan tanggung jawab berperilaku yang lebih dari sekedar tanggung jawab 

yang dibebankan padanya dan lebih sekedar memenuhi undang-undang dan 

peraturan masyarakat. Sebagai seorang profesional, auditor internal mengakui 

tanggung jawab terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk 

berperilaku, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi. 

 

 

 



 

 

2.4.2 Auditor Internal yang Profesional 

 Auditor internal yang profesional yaitu orang yang berpengetahuan dan 

keterampilan yang harus dimiliki untuk berpraktik sebagai auditor internal. Untuk 

mengetahui apakah seorang auditor internal telah profesional dalam melakukan 

tugasnya, maka perlu adanya evaluasi kinerja. Dan evaluasi kinerja auditor 

internal dapat dilakukan dengan cara yaitu sudahkah terpenuhinya kriteria-kriteria 

profesionalisme auditor internal. 

 Kriteria profesionalisme auditor internal menurut Sawyer dialihbahasakan 

oleh Desi Adhariani (2005;10-11), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan 

Internal Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (FKSPI 

BUMN/BUMD), dan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), dan Dewan 

Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) yaitu : 

1. Service to the public (Pelayanan kepada publik) 

Auditor internal memberikan jasa untuk meningkatkan penggunaan sumber 

daya secara efisien dan efektif. Kode etik profesi ini mensyaratkan anggota 

IIA menghindari terlibat dalam kegiatan ilegal. Auditor internal juga melayani 

publik melalui hubungan kerja mereka dengan komite audit, dewan direksi, 

dan badan pengelola lainnya. 

2. Long specialized training (Pelatihan khusus berjangka panjang) 

Auditor internal yang profesional yaitu orang-orang yang menunjukkan 

keahlian, lulus tes, dan mendapatkan sertifikat. 

Dapat disimpulkan bahwa auditor yang profesional harus mengikuti pelatihan 

profesi dalam jangka panjang agar dapat meningkatkan pengetahuan, 



 

 

keterampilan yang dibutuhkan dan selalu up to date terhadap perkembangan 

audit internal untuk mengiringi semakin meningkatnya perekonomian di era 

globalisasi ini serta untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang 

auditor internal yang kompeten. 

3. Subscription to a code of ethic (Taat pada kode etik)  

Anggota IIA harus menaati Kode Etik IIA. Sebagai suatu profesi, ciri utama 

auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap 

kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung 

jawab yang efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang 

tinggi. 

Kode etik bagi para auditor internal memuat standar perilaku sebagai pedoman 

tingkah laku yang dikehendaki dari anggota profesi secara individual. Standar 

perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik 

audit internal. Para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab 

profesinya dengan bijaksana, penuh martabat dan kehormatan. 

4. Membership in an association and attendance at meetings (Menjadi anggota 

asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan) 

The Institute of Internal Auditors (IIA) merupakan sebuah asosiasi profesi 

auditor internal tingkat internasional yang sudah tidak perlu dipertanyakan 

lagi. IIA merupakan wadah bagi para auditor internal yang mengembangkan 

bidang ilmu audit internal agar para anggotanya mampu bertanggung jawab 

dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi standar, 



 

 

pedoman praktik audit internal dan etika supaya anggotanya profesional dalam 

bidangnya. 

Di Indonesia telah terdapat beberapa organisasi profesi seperti yang dikutip 

Hiro Tugiman (2004;25) yaitu : “Auditor Internal di Indonesia telah terdapat 

berbagai nama dan sebutan organisasinya yang muncul sekitar dua-tiga 

dasawarsa yang lalu, antara lain : (1) The Institute of Internal Auditors (IIA) 

Indonesia Chapter; (2) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal Badan 

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (FKSPI BUMN/BUMD); 

(3) Yayasan Pendidikan Auditor Internal (YPIA); (4) Dewan Sertifikasi 

Qualified Internal Auditor (DS-QIA); (5) Perhimpunan Auditor Internal 

Indonesia (PAII).” 

5. Publication of journal aimed at upgrading practice (Jurnal publikasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik) 

Ikatan Auditor Internal - Institute of Internal Auditors (IIA) mempublikasikan 

jurnal teknis, yang bernama Internal Auditor, serta buku teknis, jurnal 

penelitian, monografi, penyajian secara audiovisual, dan bahan-bahan 

instruksional lainnya. Kontribusi pengisian jurnal publikasi adalah dengan 

menyerahkan kepada praktisi, akademisi, serta para ahli lainnya. Di Indonesia, 

majalah Satuan Pengawasan Internal (SPI) pertama kali terbit pada tahun 1988 

dan majalah Auditor Internal (YPIA, DS-QIA, IIA-Indonesia Chapter, FKSPI 

BUMN/BUMD, dan PAII) terbit pertama kali pada tahun 2002. 

 



 

 

6. Examination to test entrants knowledge (Menguji pengetahuan para kandidat 

auditor bersertifikat)  

IIA memulai program sertifikasi di tahun 1974. Kandidat harus lulus pada 

ujian yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dengan subjek yang 

mempunyai range yang luas. Kandidat yang lulus berhak mendapatkan gelar 

Certified Internal Auditor (CIA). 

Materi ujian sertifikasi audit internal dari IIA terbagi atas empat level, yaitu : 

a. Part I, Internal audit process (Proses internal audit) 

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang profesionalisme, standar dan 

kode etik audit internal, dasar auditing, internal auditing, internal audit 

(Control System) dan teknik audit internal, manajemen audit, fraud 

auditing. 

b. Part II, Internal auditing skills (Keterampilan audit internal) 

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang pemecahan masalah dan 

evaluasi bukti audit, audit sampling, dokumentasi, teknik pelaporan, 

komunikasi dan psikologi audit, manajemen audit internal, matematika. 

c. Part III, Management control information tecnology (Manajemen kontrol 

dan teknologi) 

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang sistem informasi 

manajemen, audit sistem informasi, akuntansi manajemen, manajemen 

strategik. 

 

 



 

 

d. Part IV, The audit environment (Lingkungan audit) 

Materi pendidikan dan ujiannya yaitu tentang akuntansi keuangan, 

kebijakan pemerintah, perpajakan, pasar modal, manajemen pemasaran, 

ekonomi makro dan mikro, kebijakan pengawasan pemerintah. 

7. Licence by the state or certification by a board (Lisensi oleh negara atau 

sertifikasi oleh dewan) 

Profesi auditor internal tidak dibatasi oleh izin. Siapa pun yang dapat 

meyakinkan pemberi kerja mengenai kemampuannya di bidang audit internal 

bisa direkrut, dan di beberapa organisasi tidak adanya sertifikasi tidak terlalu 

menjadi masalah. Siapa pun yang bekerja sebagai auditor internal dapat 

menandatangani laporan audit internal dan menyerahkan opini audit internal. 

Beberapa organisasi audit internal mengharuskan semua anggota memiliki 

sertifikat atau bekerja untuk memperoleh sertifikat. Dalam setiap pengawasan, 

auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan 

keahlian dan kecermatan profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

kompetensinya yaitu dengan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

dalam Standar Profesi Audit Internal (2004;10) menyatakan bahwa : Auditor 

internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya 

melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 

 

 

 



 

 

2.4.3 Standar profesi audit internal (Standard for profesional practice) 

 Dewasa ini peran auditor internal semakin diandalkan dalam 

mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, 

pengelolaan risiko, dan corporate governance. Agar dapat mengembangkan 

kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan peran dengan baik, auditor 

internal memerlukan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI). 

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) terdiri atas : 

a. Standar Atribut 

(1) Tujuan, Kewenangan, dan Tangggungjawab 

     Mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab internal, 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam SPAI (2004;15) 

menyebutkan bahwa : Tujuan, kewenangan, dan tangggungjawab fungsi 

audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), 

dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Organisasi. 

(2) Independensi dan Objektivitas 

     Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam SPAI 

(2004;15) menyebutkan bahwa : Fungsi audit internal harus ditempatkan 

pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi 

tanggungjawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit 

internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan 

dan Dewan Pengawas Organisasi. Auditor Internal harus memiliki sikap 



 

 

mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan 

timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). 

    Status organisasi audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan yang 

diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari 

manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja 

sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

secara bebas dari campur tangan pihak lain. 

(3) Keahlian dan Kecermatan Profesional 

    Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam SPAI 

(2004;16) menyatakan bahwa : Penugasan harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. 

(a) Keahlian 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab perorangan. 

(b) Kecermatan Profesional 

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan 

yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang 

prudent dan kompeten. 

 

 

 



 

 

(c) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang 

Berkelanjutan.   

(4) Program Quality Assurance Fungsi Audit Internal 

Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit internal 

dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta 

memberikan jaminan bahwa fungsi Audit internal telah sesuai dengan 

Standar dan Kode Etik Audit Internal. 

b. Standar Kinerja 

(1) Pengelolaan Fungsi Audit Internal 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

SPAI (2004;19) menyatakan : Penanggungjawab fungsi audit internal 

harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk 

memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah 

bagi Organisasi. 

(2) Lingkup Penugasan 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

SPAI (2004;20) menyatakan : Fungsi audit internal melakukan 

evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan 

menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh. 



 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup audit internal harus 

meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap kememadaian dan 

efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja 

berkaitan dengan tanggung jawab anggota organisasi yang mencakup : 

(a) Keandalan informasi. 

(b) Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan 

peraturan serta kontrak. 

(c) Perlindungan terhadap harta benda. 

(d) Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 

(e) Pencapaian tujuan perusahaan. 

(3)      Perencanaan Penugasan 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

SPAI (2004;22) menyatakan : Auditor internal harus mengembangkan 

dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang 

mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit, antara lain : 

(a) Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

(b) Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung tahap 

demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 

(c) Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar 

dan prosedur yang digunakan perusahaan. 

 



 

 

(4) Pelaksanaan Penugasan 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

SPAI (2004;23) menyatakan : Dalam melaksanakan audit, auditor 

internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan 

penugasan. 

(5) Komunikasi Hasil Penugasan 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

SPAI (2004;24) menyatakan : Auditor internal harus 

mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. 

(6)      Pemantauan Tindaklanjut 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

SPAI (2004;25) menyatakan : Penanggungjawab fungsi audit internal 

harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak-lanjut 

hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. 

Bentuk tindak lanjut manajemen terdiri dari : 

(a) Manajemen puncak melakukan konsultasi dengan auditee untuk 

memutuskan kapan dan bagaimana rekomendasi audit internal 

dilaksanakan. 

(b) Auditee melakukan tindakan atas keputusan tersebut. 

(c) Audit internal bersama auditee melakukan pengecekan kembali 

untuk melihat apakah perbaikan telah diambil dan hasil yang 

diinginkan tercapai, atau manajemen dan komite audit telah 



 

 

menerima tanggung jawab apabila tidak melakukan tindakan 

tersebut. 

(7)      Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

SPAI (2004;26) menyatakan : Apabila manajemen senior telah 

memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak 

dapat diterima oleh organisasi, penanggungjawab fungsi audit internal 

harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior.  

c. Standar Implementasi 

Hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar implementasi yang 

akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar implementasi untuk 

kegiatan Assurance (A), standar implementasi untuk kegiatan Consulting (C), 

standar implementasi kegiatan investigasi (I), dan standar implementasi 

Control Self Assessment (CSA). 

 

2.5 Pengaruh Kode Etik dengan Profesionalisme Auditor Internal 

 Sawyer’s (2005:15) mengemukakan bahwa : 

 ”Kode etik berperan penting bagi auditor internal karena merupakan 

pernyataan alasan utama adanya profesi auditor internal. Manajemen harus 

yakin harus bisa mempercayai auditor internalnya secara implisit. 

Kepercayaan juga akan menigkat jika manajemen yang membutuhkan jasa 

profesional auditor internal yakin bahwa auditor internal yang melanggar 

kode etik mereka akan dikenakan sanksi.”  

 

 

 

  



 

 

 Berdasarkan pernyataan tersebut maka terdapat hubungan antara kode etik 

dengan profesionalisme auditor interna. Jika kode etik diterapkan dengan baik 

oleh auditor internal secara individual dapat meningkatkan profesionalisme 

seorang auditor internal.  

 Berdasarkan hubungan inilah maka penulis akan mendasarkan penelitian 

dan melakukan penghitungan nantinya besarnya pengaruh dan kekuatan hubungan 

antara kode etik dan profesionalisme auditor internal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


