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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA. 

 

2.1 Audit Internal 

Pengertian audit internal berikut ini adalah menurut Sawyer (2003:9)  yang 

diterjemahkan oleh Adhariani (2005)  mengemukakan audit internal adalah: 

“Internal audit adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif 

yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh 

filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. 

Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan 

menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, 

dan pengelolaan organisasi.” 

Pengertian audit internal menurut Tugiman (2006:99) adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” 

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit internal 

adalah sebuah proses pemeriksaan dengan cara menguji dan mengevaluasi 

pengendalian yang dilakukan manajemen apakah sudah berjalan dengan baik dan 

efektif, sehingga unit yang menjalankan sudah sesuai prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan agar mencapai tujuan dari organisasi. 
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2.1.1 Tujuan Audit Internal 

Tujuan Audit Internal menurut Tugiman (2006:99) : 

“Tujuan pelaksanaan audit adalah membantu para anggota organisasi agar 

dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Tujuan audit internal 

mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan 

biaya yang wajar.” 

Tujuan audit internal adalah untuk memberikan pelayanan kepada 

organisasi dalam mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan 

kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian intern dan pengendalian 

operasional memadai atau tidak serta mengembangkan pengendalian yang 

efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 

2. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari segala kemungkinan terjadinya segala bentuk 

kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan yang dapat merugikan 

perusahaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi 

dapat dipercaya. 

5. Menilai suatu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh manajemen dalam perusahaan. 

6. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka efisiensi 

dan efektivitas perusahaan 
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Berdasarkan tujuan audit internal dari beberapa ahli tersebut maka dalam 

mencapai tujuan tersebut perlu disusun suatu program audit internal yang efektif. 

Program audit tersebut perlu ditingkatkan tiap waktunya. Dalam mengembangkan 

suatu pengendalian yang efektif harus disertai dengan biaya yang wajar. 

2.1.2 Fungsi Audit Internal 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:11) 

mendefinisikan fungsi audit internal yaitu: 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi 

tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.” 

Fungsi audit internal terdiri dari: 

1. Perencanaan, penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun 

perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan 

audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi. 

2. Komunikasi dan persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal 

harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit, dan kebutuhan 

sumber daya kepada pemimpin dan dewan pengawas organisasi untuk 

mendapat persetujuan 

3. Pengelolaan sumber daya, penanggungjawab fungsi audit internal harus 

memastikan bahwa sumber daya fungsi audit internal sesuai, memadai, 

dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencaana 

yang telah disetujui. 
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4. Kebijakan dan prosedur. Penanggungjawab fungsi audit internal harus 

menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan 

kegiatan fungsi audit internal. 

5. Koordinasi, penanggung jawab fungsi audit internal harus berkoordinasi 

dengan pihak internal dan eksternal yang melakukan pekerjaan audit 

untuk memastikan bahwa lingkup selruh penugasan tersebut sudah 

memadai dan meminimalkan duplikasi. 

6. Laporan kepada pemimpin dan dewan pengawas, penanggungjawab 

fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada 

pemimpin dan dewan pengawas mengenai perbandingan rencana dan 

realisasi yang mencakup saran, wewenng, tanggung jawab, dan kinerja 

fungsi audit internal. 

Dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal yang ada pada perusahaan 

sebagai sebuah alat yang dapat membantu manajemen dalam menilai efektifitas dan 

efisiensi pengendalian intern yang ada dalam perusahaan. 

2.1.3 Ruang Lingkup Audit Internal 

Menurut International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing dalam Reding (2009) menyatakan: 

“The internal audit activity must evaluate and contribute to the 

improvement of governance, risk management, and control processes using 

a systematic and disciplined approach.” 
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Berdasarkan pernyataan tersebut audit internal tidak hanya menilai 

efektivitas pengendalian intern tetapi harus juga mengvaluasi dan memberikan nilai 

tambah terhadap tata kelola, manajemen risiko dan mengawasi proses dengan 

pendekatan sistematis dan disiplin, dengan demikian ruang lingkup auditor internal 

meliputi: Risk management, control yang meliputi efektivitas dan efisiensi, 

keandalan informasi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku,harta organisasi 

yang dijaga baik, governance processes. 

2.1.4 Standar Profesional Audit Internal 

Kegiatan pelaksanaan audit internal dilakukan pada berbagai jenis 

lingkungan yang berbeda satu sama lain dan memiliki tujuan yang berbeda pula 

maka dibutuhkan adanya standar profesional dalam mengelola kegiatan audit 

internal agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan. Menurut Tugiman (2006:20) 

standar profesional audit internal meliputi: 

1. Independensi 

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan 

kegiatannya, seperti yang berikut: 

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 

internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan 

sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan 

sikap objektif para auditor internal”. 

Agar pelaksanaan kegiatan dapat dicapai audit internal diberikan status dan 

kedudukan yang jelas. 
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a. Status organisasi  

Menurut Tugiman (2006:20) status organisasi dari audit internal 

haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan 

menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Auditor 

internal haruslah memperoleh dukungan manajemen senior dewan, 

sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang 

diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara bebas dari 

berbagai campur tangan pihak lain. 

b. Objektivitas 

Menurut Tugiman  (2006:24) menyatakan bahwa  

“Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan 

pemeriksaan secara objektif.” 

a. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh 

pemeriksa internal (internal auditor) dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 

b. Sikap objektif akan memungkinkan para auditor internal 

melaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka 

akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaanya dan tidak 

akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil 

kesepakatan atau diragukan. 
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c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau 

berkurang bila pemeriksa menganjurkan suatu standar 

pengawasan bagi sistem-sitem atau meninjau (review) prosedur 

sebelum hal-hal tersebut diterapkan. 

2. Kemampuan Profesional. 

Auditor internal haruslah mempunyai kemampuan profesional oleh karena 

itu audit internal dilakukan secara ahli dengan ketelitian profesional. 

Menurut Tugiman (2006:27) kemampuan profesional yaitu: 

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal   

dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap 

pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau 

keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu 

yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.” 

Unit audit internal: 

a. Personalia: unit audit internal haruslah memberikan jaminan atau 

kepastian keahlian teknis dan latar belakang pendidikan para auditor 

yang akan ditugaskan 

b. Pengetahuan dan kecakapan: Unit audit internal haruslah memiliki 

atau mendapat pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu 

yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab audit yang 

diberikan. 

c. Pengawasan: Bagian audit internal haruslah memberikan kepastian 

bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana 

mestinya. 
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3. Lingkup Pekerjaan 

Menurut Tugiman (2006:41) menyatakan bahwa: 

“Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern 

yang dimiliki organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang 

diberikan.” 

a. Keandalan Informasi 

Auditor internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan 

pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan 

suatu informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan 

undang-undang. 

Auditor internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk 

meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, 

rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dimiliki, akibat yang 

penting terhadap pekerjaan atau operasi, laporan-laporan serta harus 

menentukan apakah organisasi telah memenuhi atau melaksanakan hal-

hal tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta 

Auditor internal haruslah meninjau berbagai alat atau cara yang 

digunakan untuk melindungi harta dan, bila dipandang perlu, 

memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva. Auditor internal 
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harus meninjau berbagai alat atau cara yang dipergunakan untuk 

melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian 

yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas. 

Pada saat memverifikasi keberadan suatu harta, pemeriksa harus 

mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat, 

memeriksa atau cara dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva, 

dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta 

organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

Auditor Internal haruslah menilai keekonomisan dan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang ada. 

e. Pencapaian tujuan 

Auditor internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program 

untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi, 

atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana. 

4. Pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dikemukakan oleh Tugiman (2006:53) 

adalah: 

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujiandan pengevaluasian informasi,pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (follow up)” 
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a. Perencanaan Pemeriksaan 

1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diaudit. 

3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

5. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan 

yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta 

untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan 

diperiksa 

6. Penulisan program pemeriksaan. 

7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil 

pemeriksaan akan disampaikan. 

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis, 

menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian 

informasi adalah sebagai berikut: 
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1. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang 

lingkup kerja harus dikumpulkan. 

2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna 

untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan 

rekomendasi. 

3. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang 

dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan 

dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 

4. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian 

kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian 

bahwa sikap objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan 

dapat dicapai. 

5. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit 

internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi 

yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung 

dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan. 

c. Penyampaian Hasil Pemeriksaan. 

Internal auditor harus melaporkan hasil pemeriksaan yang 

dilakukannya. 

1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai 
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dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan 

dan diserahkan secara formal atau informal. 

2. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang 

tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

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

waktu. 

4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan 

hasil pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan pernyataan tentang pendapat auditor. 

5. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan 

yang dilaksanakan secara  meluas dan tindakan korektif. 

6. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

7. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 

Internal auditor harus terus meninjau dan menentukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Tindak lanjut audit 
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internal didefinisikan juga sebagai suatu proses untuk menentukan 

kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan. 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 

Manajemen bagian audit internal dinyatakan Tugiman (2006:79) bahwa 

pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, 

sehingga: 

a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab 

yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan. 

b. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.  

c. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar 

profesi. Pimpinan audit internal harus: 

1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung 

jawab untuk bagian audit internal. 

2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab audit 

internal. 

3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai 

pedoman bagi staf auditor. 

4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan 

sumber daya manusia pada bagian audit internal. 
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5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan 

auditor eksternal. 

6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu 

untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal. 

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa seorang pimpinan audit internal 

harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan oleh standar profesional audit internal 

guna mengelola bagian audit internal dengan mengambil keputusan dengan baik 

dan tepat serta mempunyai tanggung jawab dalam mengelola audit internal pada 

organisasi. 

2.2 Efektivitas 

Menurut Hasibuan (2003:242) pengertian efektivitas adalah: 

“Effectiveness is measuring intern of attaining prescribled goal 

objectivities” 

Diterjemahkan penulis efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

 Menurut Arens et al. (2010:496) pengertian efektivitas adalah: 

 “Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

efficiency refers to the resources user to achieve these objective.” 

 Diterjemahkan oleh penulis adalah efektivitas merujuk pencapaian tujuan, 

sedangkan efisiensi mengacu ke sumber daya yang digunakan untuk mencapai 

tujuan itu. 

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan ketercapaian tujuan sesuai dengan yang ditargetkan melalui sejumlah 

ukuran. 
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2.3 Pengendalian Intern 

Pengendalian intern dalam perusahaan  sangat diperlukan dengan tujuan 

mengurangi setiap terjadinya kesalahan, penyelewengan yang terjadi pada 

lingkungan organisasi agar kejadian seperti ini dapat diatasi dengan tepat dan baik. 

Pengendalian intern pula dibutuhkan agar perusahaan mencapai tujuannya secara 

efektif dan efisien. Seiring berkembangnya perusahaan semakin dibutuhkan 

pengendalian intern dalam perusahaan tersebut. Pengendalian intern diterapkan 

guna mencapai tujuan organisasi dan meminimalisir hal-hal yang terjadi di luar 

rencana, pengendalian intern dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, mencegah 

terjadinya kerugian, mengamankan kekayaan milik perusahaan, dan mendorong 

agar dipatuhinya hukum dan aturan yang telah berlaku. 

2.3.1 Definisi Pengendalian Intern 

Menurut COSO dalam Arens et al. (2008:412) yang diterjemahkan oleh 

Wibowo (2008) mendefinisikan pengendalian intern adalah sebagai berikut: 

“Proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai 

pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang 

berlaku”. 

 Pada tanggal 14 Mei 2013, COSO menerbitkan Internal Control Integrated 

Framework (ICIF) sebagai revisi dari versi tahun 1992. Revisi kerangka kerja 

pengendalian intern ini diharapkan akan membantu meningkatkan pelaksanaan 

pengendalian intern di setiap organisasi, walaupun penyesuaian lebih lanjut 

diperlukan untuk menyelaraskan pengendalian intern di seluruh dunia dan untuk 

membantu setiap organisasi mengelola risiko secara lebih baik dan meningkatkan 
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kinerja organisasi keseluruhan. Pada edisi baru COSO (Committee of Sponsoring 

Organization) (2013:3) mengemukakan pengendalian intern adalah: 

“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objective relating to operations, 

reporting, and compliance”. 

Diterjemahkan oleh penulis adalah: 

“Pengendalian intern adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, 

manajemen, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberi keyakinan 

yang memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, 

pelaporan dan kepatuhan.” 

 Dari pengertian pengendalian intern menurut COSO tersebut, maka 

pengendalian intern adalah suatu proses, karena hal tersebut menembus kegiatan 

operasional dari organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen 

dasar. Pengendalian intern dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan 

keyakinan mutlak. Hal ini berarti bahwa sebaik apapun suatu pengendalian intern 

itu dirancang, dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, 

tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian intern 

meskipun telah dirancang dan disusun sedemekian rupa dengan sebaik-baiknya. 

Bagaimanapun baiknya pengendalian intern yang ideal dirancang, namun letak 

keberhasilannya tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaanya 

yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. 

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Pengendalian intern pada di dalam perusahaan dibuat untuk membantu agar 

organisasi berhasil mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan aspek 

biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan. Pengendalian intern 
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memiliki tujuannya yaitu untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 

tujuan. 

Menurut COSO (2013:3) dalam framework terbarunya menyatakan 

mengenai tujuan-tujuan pengendalian intern sebagai berikut: 

“The Framework provides for three categories of objectives, which allow 

organizations to focus on differing aspects of internal control: 

1. Opeartions Objectives-These pertain to effectiveness and efficiency of 

the entity’s operations, including operational and financial 

performance goals, and safeguarding assets againts loss. 

2. Reporting Objectives-These pertain to internal and external financial 

and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, 

transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized 

standard setters, or the entity’s polices. 

3. Compliance Objectives-These pertain to adherence to laws and 

regulations to which the entity is subject.”  

 

Berdasarkan konsep COSO tersebut bahwa pengendalian intern ditujukan 

untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus 

pada aspek pengendalian intern yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan 

operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan. 

Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi 

entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga 

pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang 

memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain 

yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuat-pembuat standar yang diakui, ataupun 

kebijakan-kebijakan entitas. Tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan 

terhadap hukum dan peraturan dengan mana entitas merupakan subjeknya. Tujuan 

pengendalian intern dalam versi ICIF COSO tahun 2013 ini pada dasarnya relatif 

sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, tetapi tujuan-tujuan tersebut 
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mengalami perluasan, misalnya pada tujuan-tujuan operasi yang tidak hanya 

mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, namun operasi perusahaan 

juga secara keseluruhan. 

Dilihat perbandingan tujuan pengendalian intern menurut Institut Akuntan 

Publik Indonesia (2011:319) adalah sebagai berikut: 

“(1) Keandalan laporan keuangan, (2) Efektifitas dan efisiensi operasi, (3) 

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pengendalian 

intern yaitu mencakup tiga hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi 

operasi, dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat 

mengendalikan biaya yang wajar. 

2. Tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian intern dimaksudkan 

untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi 

akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen 

sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji 

kebenarannya. 

3. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 

bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan 

entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan 

pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas 

itu sendiri. 
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Tujuan pengendalian intern dikatakan baik apabila pengendalian intern 

dijalankan secara baik pula dan sesuai dengan prosedur yang telah ada dan 

memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern. 

2.3.3 Unsur-Unsur Pengendalian intern 

Perusahaan memiliki perbedaan antara satu sama lain, setiap perusahaan 

memiliki sifat khusus yang berbeda. Pengendalian intern yang baik pada suatu 

perusahaan belum tentu dianggap baik oleh perusahaan lainnya maka dari itu untuk 

menciptakan suatu pengendalian intern harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pengendalian intern 

dikatakan baik apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pengendalian intern. 

 COSO dalam Arens et al. (2008:376) menyatakan mengenai unsur-unsur 

pengendalian intern sebagai berikut: 

1. “Control Environment. 

2. Risk Assesment. 

3. Control Activities. 

4. Information and Communication. 

5. Monitoring Activities.” 

 

Penjelasan elemen-elemen pengendalian intern tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap 

manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan 

mengenai pengendalian intern serta arti pentingnya bagi entitas itu. Untuk 

memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus 

mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting antara 

lain: 
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a. Integritas dan nilai etis organisasi  

Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta 

bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam 

praktik. Subkomponen ini meliputi tindakan manajemen untuk 

menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin 

membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak 

etis. 

b. Komitmen pada kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang. 

Komitmen pada kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang 

tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan 

tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan. 

c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit 

Terdiri dari kesadaran terhadap pengendalian yang tercermin dari reaksi 

yang ditunjukan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi 

terutama dari dewan komisaris dan komite audit atas kelemahan 

pengendalian. Jika manajemen segera melakukan tindakan maka akan 

terlihat komitmen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang 

baik. 
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d. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

Melalui aktivitasnya manajemen memberikan isyarat mengenai betapa 

pentingnya pengendalian intern. 

e. Struktur organisasi 

Perusahaan menggambarkan alur tanggung jawab dan wewenang. 

Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat memahami 

elemen-elemen manajemen dan fungsional dari suatu bisnis dan dapat 

menilai bagaimana pengendalian dapat dilaksanakan. 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Aspek yang paling penting dari pengendalian intern adalah sumber daya 

manusia yang melaksanakannya. Jika seluruh pegawai berkompeten 

dan dapat dipercaya, pengendalian lainya dapat dikurangi. 

2.  Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Risiko yang relevan berkaitan pelaporan keuangan mencakup peristiwa 

dan keadaan internal maupun eksternal yang dapat terjadi dan secara 

negatif berpengaruh terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, 

mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan 

asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul ataupun 

berubah karena keadaan berikut ini: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

d. Teknologi baru 
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e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

f. Restrukturisasi korporasi 

g. Operasi luar negeri 

h. Standar akuntansi baru 

3. Aktivitas Pengendalian (Controls Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. 

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan 

diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Aktivitas pengendalian umumnya 

dibagi menjadi lima jenis, yaitu: 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

Ada empat pedoman umum menyangkut pemisahan tugas yang 

memadai untuk mencegah baik kecurangan maupun kekeliruan yaitu: 

pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi untuk melindungi 

perusahaan dari penyelewengan, seseorang yang ditugaskan 

menyimpan aset secara permanen atau temporer tidak boleh mencatat 

aset itu, pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait, 

pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab 

pencatatan, pemisahan tugas bagian teknologi informasi dari bagian 

pemakai. 

 



33 
 

b. Otorosisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas 

Agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus 

diotorisasi dengan tepat. Jika setiap orang dalam suatu organisasi bisa 

memperoleh atau menggunakan aset seenaknya, hal itu akan 

menimbulkan kekacauan. 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen dan pencatatan merupakan objek fisik di mana transaksi akan 

dicantumkan diikhtisarkan. Termasuk didalamnya tagihan penjualan, 

pesanan pembelian, jurnal penjualan, dan kartu absensi karyawan. 

d. Pengendalian fisik, aset, dan catatan 

Untuk menyelenggarakan  pengendalian intern yang memadai, aktiva 

dan catatan harus dilindungi. Jika tidak terlindungi secara memadai, 

catatan bisa dicuri, rusak, atau hilang, yang dapat mengaanggu proses 

akuntansi dan operasi bisnis. 

e. Pemeriksaan kinerja secara independen 

Kebutuhan akan pemeriksaan independen timbul karena pengendalian 

intern cenderung berubah seiring dengan berlalunya waktu, kecuali 

review sering dilakukan. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun 

untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas 

(baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi 
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aset, uang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang 

dihasilkan dari sistem tersebut berdampak pada kemampuan manajemen 

untu membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas 

dan menyiapkan laporan keuangan yang handal.  

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan 

tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap  

pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai 

tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk 

memahami: 

a. Kelas transaksi utama dalam operasi entitas yang signifikan bagi 

laporan keuangan. 

b. Bagaimana transaksi dimulai dan dicatat 

c. Catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. Informasi 

pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan tercakup dalam 

pengolahan dan pelaporan transaksi. 

d. Bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting 

bagi laporan keuangan, seperti penurunan nilai aset. 

e. Sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk 

prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar 

umum. 

Menurut COSO (2013:5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan 

komunikasi (information and communication) dalam pengendalian intern 

sebagai berikut: 
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”Information is necessary for the entity to carry out internal control 

responsibilities to support the achievement of its objectives. Management 

obtains or generators and users relevant and quality information fro, both 

internal and external sources to support the functioning of other 

components of internal control. Communication is the continual, iterative 

process of providing, sharing, and obtaining necessary information. 

Internal communication is the means by which information is disseminated 

throughout the organization, flowing up, down, and across the entity. It 

enables personnel to receive a clear massage from senior management thet 

control respomsibilities must be taken seriously. External communication is 

twofold: it enables inbound communications of relevant external 

information, and it provides information to external parties in response to 

requirements and exoectations.” 

 

Sebagaimana dinyatakan oleh COSO tersebut, bahwa informasi sangat 

penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab 

pengendalian intern guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. 

Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan 

berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan 

informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain 

dari pengendalian intern. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui 

proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan 

secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi 

membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi 

yang handal, relevan, dan tepat waktu. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian intern 

secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan 

bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah 

dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai ini 
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berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian intern yang 

ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas 

pengendalian, laporan dari pembuat pengatur bank, umpan balik dari 

personil operasional, dan keluhan pelanggan tentang jumlah tagihan. 

2.3.4 Keterbatasan Pengendalian Intern 

 Menurut Mulyadi (2008:181) pengendalian intern setiap entitas memiliki 

keterbatasan bawaan, oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan 

keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris 

tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang 

melekat dalam setiap pengendalian intern: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintahatau membuat kesalahan 

karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang 

bersifat sementara atau permanen dalam sistem dan prosedur dapat pula 

mengakibatkan gangguan. 
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3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas 

dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat menghabiskan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi 

bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku. 

5. Biaya lawan Manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern 

tersebut karena pengukuran secar tepat baik biaya maupun manfaat 

biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkekirakan 

dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam 

mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. 

 Menurut Herry (2013:178) menyatakan bahwa: 

“ Sistem pengendalian intern perusahaan pada umumnya dirancang untuk 

memberikan jaminan yang memadai bahwa aktiva perusahaan telah 

diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Pada 
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dasarnya konsep jaminan yang memadai ini sangat terkait langsung dengan 

sebuah asumsi yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

membentuk/menerapkan prosedur pengendalian seharusnya jangan 

melebihi manfaat yang akan diperkirakan akan timbul/dihasilkan dari 

pelaksanaan prosedur pengendalian  tersebut.” 

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern memiliki keterbatasan untuk 

memberikan jaminan terhadap aset perusahaan secara tepat, catatan akuntansi yang 

dapat diandalkan dan prosedur pengendalian yang telah ada dibentuk tidak bisa 

melebihi manfaat yang diperkirakan dari prosedur pengendalian tersebut 

2.4 Persediaan 

Setiap perusahaan, baik perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur 

selalu mengadakan persediaan. Adanya persediaan, perusahaan dapat memenuhi 

setiap keinginan pelanggan. 

Menurut Weygandt et al. (2007:368) mengungkapkan : 

“Inventory are asset items held for sale in the ordinary course of business or 

goods that will be used or consumed in the production of goods to be sold.”  

Menurut Suhayati dan Anggadini (2008:79) mengungkapkan bahwa: 

“Persediaan merupakan aktiva lancar yang ada dalam suatu perusahaan, 

apabila perusahaan tersebut perusahaan dagang maka persediaan diartikan 

sebagai barang dagangan yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal 

perusahaan. Apabila perusahaan merupakan perusahaan manufaktur maka 

persediaan diartikan sebagai bahan baku yang terdapat dalam proses 

produksi/ yang disimpan untuk tujuan tersebut (proses produksi).”  
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Berdasarkan pengertian-pengertian yang dijelaskan oleh para ahli tersebut 

penulis dapat simpulkan bahwa persediaan adalah: 

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

2. Semua aset yang dimiliki oleh perusahaan yang masih berbentuk bahan 

baku atau masih dalam proses produksi yang digunakan untuk memproduksi 

suatu barang dagangan yang disimpan untuk dijual kepada konsumennya. 

3. Perusahaan dagang terdiri dari persediaan barang dagang. 

4. Perusahaan maufaktur terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang 

dalam proses, persediaan barang jadi. 

2.4.1 Klasifikasi Persediaan Barang 

Menurut Rangkuti (2004:8) terdapat enam klasifikasi utama yaitu: 

1. “ Bahan Baku (Raw Materials) adalah bahan mentah yang belum diolah, 

yang akan diolah menjadi barang jadi, sebagai hasil utama dari perusahaan 

yang bersangkutan. 

2. Barang Setengah Jadi (Semi Finished Products) adalah hasil olahan bahan 

mentah sebelum menjadi barang jadi, yang sebagian akan diolah lebih lanjut 

menjadi barang jadi, dan sebagian kadang-kadang dijual seperti apa adanya 

untuk menjadi bahan baku perusahaan lain. 

3. Barang Jadi (Finished Products) adalah barang yang sudah diproduksi atau 

diolah yang merupakan hasil utama perusahaan yang bersangkutan dan siap 

dipasarkan atau dijual. 

4. Barang Umum dan Suku Cadang (General Materials and Spare Parts) 

adalah segala jenis barang atau suku cadang yang digunakan untuk operasi 

menjalankan perusahaan atau pabrik dan untuk memelihara peralatan yang 

digunakan, sering kali barang persediaan jenis ini juga disebut juga barang 

pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, atau MRO materials. 

5. Barang Dalam Proses (Work in Processes) yaitu barang-barang yang 

ditumpuk menunggu pemesanan dalam suatu proyek baru. 

6. Barang dagangan (Comodities) adalah barang yang dibeli, sudah merupakan 

barang jadi dan disimpan di gudang menunggu penjualan  kembali dengan 

keuntungan tertentu.” 
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Setiap perusahaan memiliki jenis persediaan yang berbeda tergantung 

kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan bidang usahanya perusahaan  

manufaktur, perusahaan dagang, ataupun perusahaan jasa.  

2.4.2 Pencatatan Persediaan 

Menurut Midjan (2001:154) mengemukakan bahwa berdasarkan cara 

pencatatan dan waktu pencatatan dibagi atas:  

1. “ Perpetual Inventory System. Dalam hal ini, pencatatan atas transaksi 

persediaan dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap pemasukan maupun 

pengeluaran. Sistem ini dilaksanakan terutama untuk barang-barang yang 

bernilai agak tinggi atau dicatat terutama pemakaian dan pengeluarannya 

dari gudang. 

2. Periodical (Physical) Inventory System. Persediaan atas transaksi 

persediaan hanya untuk pembelian. Pemakaian tidak dicatat dan biasanya 

tidak menggunakan bon pemakaian atau pengeluaran barang. Pada akhir 

tahun diadakan inventarisasi fisik untuk mengetahui sisa persediaan. 

Selisihnya sebagai pemakai atau pengeluaran dimasukkan ke harga pokok 

penjualan atau produksi. Metode ini sangat tepat untuk barang-barang 

bernilai rendah atau secara teknis sulit untuk dicatat pemakaian atau 

pengeluarannya, misalnya: peniti, baut, pasir, dan lain-lain.” 

Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik sisitem 

pencatatan perpetual maupun periodical sama saja tidak memiliki kelemahan satu 

sama lain asalkan konsisten dan dikerjakan dengan penuh ketelitian, pilihan ada 

pada perusahaan. 
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2.4.3 Penilaian Persediaan 

Metode penilaian persediaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

(2002:145) adalah sebagai berikut: 

1. First-in, First-out (FIFO Method) 

Metode ini mengasumsikan barang dalam persediaan yang pertama dibeli 

akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga tertinggal dalam 

persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. 

2. Last-in, Firs-out (LIFO Method) 

Metode ini mengasumsikan barang yang dibeli atau diproduksi terakhir 

terjual atau digunakan terlebih dahulu sehingga termasuk dalam persediaan 

akhir adalah yang dibeli atau diproduksi terlebih dahulu. 

3.  Weighted Average Cost Method 

Biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata tertimbang dari 

barang serupa pada awal periode dan biaya barang serupa yang dibeli atau 

diproduksi selama periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara 

berkala atau pada saat penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan 

perusahaaan. 

2.4.4 Pengendalian Intern Persediaan Barang Jadi 

Menurut Midjan dan Susanto (2001:156) mengungkapkan bahwa: 

“Pengendalian persediaan adalah semua metode dan tindakan yang 

digunakan untuk mengamankan persediaan sejak dari kedatangan, 

menerima, menyimpan dan mengeluarkannya. Baik fisik maupun kualitas 

dan pencapaiannya terutama penentuan dan pengaturan jumlah persediaan.” 
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Pengendalian intern persediaan dibutuhkan karena bagian penting dari suatu 

perusahaan. Perusahaan akan bertindak berhati-hati dalam melakukan pengawasan 

atas persediaan yang dimilikinya. 

Menurut Horison (2004:142) mengungkapkan bahwa elemen yang harus 

ada mendukung pengendalian intern yang baik atas persediaan adalah: 

1. Perhitungan persediaan secara fisik 

Penghitungan persediaan secara fisik dilakukan paling tidak satu tahun 

sekali. 

2. Membuat prosedur-prosedur 

Membuat prosedur-prosedur seperti prosedur pembelian, prosedur 

penerimaan, dan prosedur pengiriman seefektif mungkin. 

3. Menyimpan persediaan dengan baik 

Menyimpan persediaan dengan baik untuk menghindarkan persediaan 

dalam pencurian, kerusakan atau karat. 

4. Membatasi akses persediaan dengan baik 

Membatasi akses persediaan dengan baik untuk menghindarkan persediaan 

dari kesalahan pencatatan persediaan. 

5. Menggunakan sistem perpetual 

Menggunakan sistem perpetual untuk persediaan yang mempunyai nilai 

tinggi. 

6. Membeli persediaan dalam jumlah yang ekonomis 

Membeli persediaan yang cukup banyak untuk mencegah terjadinya 

kekurangan persediaan yang akan menyebabkan hilangnya penjualan. 
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7. Menyimpan persediaan yang cukup banyak. 

Menyimpan persediaan yang cukup banyak untuk mencegah terjadinya 

kekurangan persediaan yang akan menyebabkan hilangnya penjualan. 

8.  Tidak menyimpan persediaan terlalu banyak 

Tidak menyimpan persediaan terlalu banyak supaya dana yang tertanam 

pada persediaan dapat ditekan seminimum mungkin. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai 

sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. 

Penelitian mengenai audit internal dan efektivitas pengendalian intern persediaan 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan ini 

dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Penelitian 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Keterkaitan 

Penelitian dan 

Perbedaan 

Teknik 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1. 

Winny Fuji 

Nofiantini 

(2011) 

Peranan Audit 

Internal dalam 

Menunjang 

Pengendalian 

Intern Persediaan 

Obat-obatan (Studi 

Kasus pada Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Kota 

Bandung 

Sama-sama 

mengkaji audit 

internal dalam 

menunjang 

persediaan, 

bedanya 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis fokus 

pada persediaan 

barang jadi dan 

berbeda studi 

kasus. 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

Audit internal 

berperan  positif 

dalam 

menunjang 

pengendalian 

intern persediaan 

Obat-obatan 

2. 
Melianah 

(2011) 

Peranan Audit 

Internal dalam 

Menunjang 

Efektivitas 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel audit 

internal dan 

Metode 

Champion 

Jawaban positif 

dengan frekuensi 

perhitungan 

92,08% artinya  
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Pengendalian 

Internal Persediaan 

Barang Jadi (Studi 

Kasus PT Garmen 

Jaya) 

efektivitas 

pengendalian 

internal 

persediaan 

barang jadi. 

Perbedaan teknik 

analisis data 

yang digunakan 

penulis ialah 

korelasi rank 

spearman dan 

berbeda studi 

kasus. 

berperan dalam 

menunjang 

pengendalian 

intern persediaan 

barang jadi. 

3. 

Febrina 

Tresnawati 

(2012) 

Peranan Audit 

Internal terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian 

intern Persediaan 

Barang Dagang 

(Studi kasus PT X) 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel audit 

internal, 

perbedaan fokus 

penelitian yang 

dilakukan 

persediaan 

barang jadi dan 

studi kasus yang 

berbeda. 

Regresi 

Linear 

Sederhana

. 

Dari hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa audit 

internal 

berpengaruh 

positif  dan 

signifikan 

terhadap 

pengendalian 

intern Persediaan 

Barang Dagang. 

 

4. 

Fina 

Agustina 

(2014) 

Peranan Audit 

Internal terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian 

internal Persediaan 

Jadi (Studi kasus 

PT Multi Supra 

Indah Paint) 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel audit 

internal, 

perbedaan teknik 

analisis data 

yang berbeda dan 

studi kasus yang 

berbeda. 

Regresi 

Linear 

Sederhana 

Dari hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa audit 

internal 

berpengaruh 

positif  dan 

signifikan 

terhadap 

efektivitas 

pengendalian 

internal 

Persediaan 

Barang Jadi. 

 

 
Penelitian 

ini (2015) 

Peranan Audit 

Internal dalam 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Pengendalian 

Intern Persediaan 

Barang Jadi (Studi 

Kasus PT Pindad 

(Persero) 

Bandung) 

Penelitian yang 

dilakukan 

penulis fokus 

mengkaji 

peranan audit 

internal dalam 

meningkatkan 

efefktivitas 

pengendalian 

intern persediaan 

barang jadi. 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

Audit Internal 

berperan dalam 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Pengendalian 

Intern Persediaan 

Barang Jadi 

(Studi Kasus PT 

Pindad (Persero) 

Bandung) 
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2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.6.1 Kerangka Pemikiran 

Persediaan merupakan aset lancar dimana persediaan dimiliki perusahaan 

tidak lebih dari satu periode akuntansi dan persediaan dibutuhkan perusahaan dalam 

eksistensi perusahaan dengan menjual dari persediaan yang dibeli atau diproduksi 

terlebih dahulu oleh perusahaan. Pengendalian intern persediaan jadi penting dalam 

meningkatkan keamanan persediaan barang jadi sebagai aset perusahaan, 

persediaan barang jadi rawan terjadinya tindakan penyelewengan, oleh karena itu 

dibutuhkan pengendalian intern yang memadai untuk mengurangi atau menghindari 

terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan seperti tindakan 

penyelewengan oleh pihak-pihak yang menangani persediaan barang jadi (Hastoni 

dkk, 2006). Pengendalian intern yang lemah dari perusahaan akan mengakibatkan 

kekayaan milik perusahaan tidak terjamin dan terlindungi. Pengendalian intern 

yang baik belum tentu memastikan kegiatan operasi perusahaan berjalan efektif 

pula maka dibutuhkan audit internal yang bertujuan menguji dan mengevaluasi 

tugas dari kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Di dalam keadaan perusahaan 

yang kompleks banyak yang mengandalkan audit internal dalam mengembangkan 

dan menjaga efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan tata kelola 

perusahaan dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas pengendalian intern, 

pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan. (Konsorsium Organisasi Profesi 

Audit Internal, 2004) Ditinjau dari perkembangannya profesi auditor internal ini 

sebenarnya bukan profesi baru, hal ini didasarkan kebutuhan perusahaan selain dari 
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peran auditor eksternal, karena suatu perusahaan yang semakin berkembang maka 

perlu pihak–pihak yang mampu mengendalikan kegiatan operasional 

perusahaannya, sehingga pelaksanaan transaksi perusahaan dapat terkontrol, hal ini 

merupakan tugas dari seorang internal auditor yang selain membantu manajemen 

dalam memberikan solusi juga harus dapat mengontrol dan mengendalikan kegiatan 

operasional agar tetap sesuai dengan tujuan semula. (Astuti, 2010). Audit Internal 

adalah fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi dengan 

menguji untuk dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan 

(Tugiman, 2006). Fungsi Audit Internal adalah untuk membantu manajemen 

dengan mengevaluasi pengendalian intern dan menunjukkan kelemahan–

kelemahan dalam pengendalian intern (Andayani, 2011). Hal ini menunjukan 

adanya keterkaitan antara audit internal dengan pengendalian intern di mana tugas 

dari audit internal adalah menyediakan informasi mengenai keefektifan 

pengendalian intern yang ada di suatu organisasi. 

Menurut Arens et al. (2003:268) menyatakan hubungan antara variabel X 

dan variabel Y sebagai berikut: 

“Audit internal yang diterapkan melalui pengendalian intern terhadap 

persediaan yang memadai bertujuan untuk melindungi persediaan, 

mengamankan aktiva dan catatan adalah pencegahan secara fisik yang dapat 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern persediaan.”  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

audit internal dengan pengendalian intern persediaan barang jadi karena audit 

internal menilai efektivitas dari pengendalian intern persediaan barang jadi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka pemikiran pada 

Gambar 2.1 
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Gambar 2.1  

Model Kerangka Pemikiran Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan 

Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Barang Jadi. 

 

2.6.2 Hipotesis 

Menurut Sekaran (2011:135) pengertian hipotesis adalah: 

“Hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel 

yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.” 

 Dari penerapan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan hipotesis, yaitu:  

“Audit Internal berperan positif dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern persediaan barang jadi pada PT Pindad (Persero).” 

Audit Internal (X) 

Efektivitas Pengendalian 

Intern Persediaan Barang Jadi 

(Y) 

1. Independensi 

2. Kompetensi 

3. Lingkup Pekerjaan 

4. Pelaksanaan Kegiatan 

Pemeriksaan. 

5. Manajemen bagian 

Audit Internal 

 

1. Lingkungan 

Pengendalian 

2. Penilaian Risiko 

3. Aktivitas Pengendalian 

4. Informasi dan 

Komunikasi 

5. Pemantauan 

 

Tujuan: 

1. Keandalan Pelaporan 

Keuangan 

2. Efektifitas dan Efisiensi 

Kegiatan Operasi 

3. Kepatuhan Terhadap 

Hukum dan Peraturan 

yang Berlaku 

 


