
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Agoes (2004) mengemukakan bahwa pengertian audit adalah

sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang
independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan
untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.”

Menurut Arens et al (2011) mengemukakan bahwa pengertian audit adalah

sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information
todetermine and report on the degree of correspondence between the
informationand established criteria. Auditing should be done by a competent,
independentperson.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa audit merupakan pemeriksaan yang

dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat

oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan

tujuan memberi kewajaran atas laporan keuangan.



2.1.1.2 Pengertian Audit Internal

Audit Internal mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu

oganisasi, kedudukannya dalam organisasi harus bersikap objektif serta

independen, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tugiman (2006) adalah sebagai

berikut :

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang

dilaksanakan.”

Menurut Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors–IIA) (2011)

mengemukakan bahwa pengertian audit internal adalah sebagai berikut :

“Aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk
menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu
organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan
disipilin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas penilaian yang

bersifat independen dan objektif sehingga dengan adanya independensi ini

diharapkan auditor internal dapat memberikan laporan yang objektif kepada

manajemen atas hasil temuan dan kesimpulan selama pemeriksaan. Dalam tabel

2.1 berikut ini disajikan perbandingan konsep inti audit internal yaitu :

Tabel 2.1

Perbandingan Konsep Inti Audit Internal

Pengertian Lama Pengertian Baru

Internal Control
Risk Management, Control,

Governance Process
1. Fungsi penilaian independen yang

dibentuk dalam suatu organisasi
Suatu aktivitas independen
objektif



2. Fungsi Penilaian Aktivitas pemberian jaminan
karyawan

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

Dirancang untuk memberikan
suatu nilai tambah serta
meningkatkan kegiatan organisasi

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

Membantu organisasi dalam
usaha mencapai tujuannya

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

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

Sumber : (Tugiman, 2006)

2.1.1.3 Tujuan Audit Internal

Audit internal bertujuan untuk membantu anggota organisasi untuk

membentuk pertanggungjawaban yang efektif.Uraian berikut adalah mengenai

tujuan audit internal. Menurut Tugiman (2006) mengemukakan tujuan audit

internal adalah sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu agar para anggota organisasi agar
dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksa
internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan
pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan
biaya yang wajar.”

Internal audit memiliki beberapa tujuan yang diantaranya yaitu

memberikan analisis operasional secara objektif dan independen, menguji

berbagai fungsi, proses dan aktfitas suatu organisasi serta external value chain,

membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang efekif, melakukan

assesment secara sistematis dengan pendekatan multi disiplin, melakukan evaluasi

dan menilai efektivitas risk management, control dan governance processes



(Kurniawan, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal yaitu

membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab secara efektif

dengan menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar

penting terhadap kegiatan manajemen.

2.1.1.4 Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk

menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern

perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan

memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil

keputusan atau tindak lanjut selanjutnya. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi

Audit Internal (2004) mengemukakanfungsi audit internal adalah sebagai berikut:

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan
fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika
fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap
Pimpinan atau Dewan Pengawas Organisasi. Fungsi audit internal harus
membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif
dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian
tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara
berkesinambungan.”

Menurut Tugiman (2006)mengemukakan fungsi audit internaladalah

sebagai berikut:

“Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu organisasi
guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk
memberikan saran-saran kepada manajemen agar tanggung jawabnya dapat
dilaksanakan secara efektif.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal adalah suatu fungsi

penilaian bebas yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi di dalam

manajemen sudah memenuhi fungsinya secara efektif. Audit internal membantu



terlaksananya sistem pengendalian organisasi yang efektif dalam mencapai tujuan

organisasi.

2.1.1.5 Ruang LingkupAudit Internal

Menurut Tugiman (2006) ruang lingkup audit internal adalah sebagai

berikut :

“Ruang lingkup 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
keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan serta prosedur perundang-
undangan, perlindungan terhadap harta, penggunaan sumber daya secara
ekonomis dan efisien dan pencapaian tujuan.”

Perkembangan terbaru berdasarkan standar 2100 kode etik profesional

audit internal mengenai nature of work menurut Institute of Internal Auditors

(IIA) (2011) adalah sebagai berikut :

“The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of
governance, risk management, and control processes using a systematic
disciplined approach.”

Ruang lingkup audit internal dalam suatu organisasi guna mengevaluasi

dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

proses kontrol menggunakan pendekatan disiplin yang sistematis. Audit internal

harus memastikan bahwa setiap fungsi dalam suatu manajemen telah

melaksanakan dan bertanggungjawab atas setiap fungsinya masing-masing secara

efektif.



2.1.1.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal

Menurut Tugiman (2006) tanggung jawab audit internal adalah sebagai

berikut :

“Audit internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan
dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas suatu
pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan.”

Tanggung jawab audit internal adalah memantau kinerja pengendalian

internal dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian

internal, ia harus bisa memahami fungsi audit internal untuk mengidentifikasi

aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit (Asikin, 2006).

Wewenang dan tanggung jawab audit internal dalam suatu organisasi juga harus

ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan

keleluasan auditor intern untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta

milik, operasi atau aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha

(Chandry, 2009).

2.1.1.7 Tahap-Tahap PelaksanaanAudit Internal

Menurut Valery (2011) pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan audit pada dasarnya adalah implementasi dari program audit, yakni
merealisasikan jadwal kerja, menggunakan anggaran aktivitas, melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan panduan dan kertas kerja audit, menggerakkan SDM
dan perangkat audit yang dimilik, serta mengembangkan audit database”.

Tahap-tahap pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit

Tahap awal dalam pelaksanaan aduit internal adalah perencanaan audit.

Perencanaan dibuat untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit,

arah dan pendekatan audit, lalu perencanaan alokasi sumber daya dan waktu serta



merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing (Tugiman,

2006). Dalam perancanaan audit maka setiap pemeriksa intern harus membuat

perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan yang dilakukannya (Akmal,

2009).

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Tahap kedua dalam pelaksanaan audit internal adalah pengujian dan

pengevaluasian informasi. Dimana dalam tahap ini audit intern harus

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran

informasi untuk mendukung hasil audit (Tugiman, 2006).

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Tahap ketiga dalam pelaksanaan audit  internal adalah penyampaian hasil

pemeriksaan. Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen

yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal. Pemeriksa internal

harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan atau

penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan

rekomendasi untuk perbaikannya. Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, audit

internal akan menuangkan hasil pemeriksaannya tersebut dalam suatu laporan.

Laporan hasil audit harus memenuhi kriteria dan kualitas tertentu (Tugiman,

2006). Selain itu dalam penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa intern harus

membuat laporan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan dan disampaikan ke

pejabat yang tepat (Akmal, 2006).

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



Tahap keempat dalam pelaksanaan audit  internal adalah tindak lanjut hasil

pemeriksaan. Audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif

telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Pemeriksa

internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk

memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah

dilakukan tindakan yang tepat (Tugiman, 2006). Sedangkan menurut Akmal

(2009) pemeriksa intern harus memonitor apakah atas temuan dan rekomendasi

yang diperoleh telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

2.1.1.8 Standar Profesi Audit Internal

Standar profesi audit internal merupakan instrument untuk mengendalikan

kualitas kinerja audit internal. Standar ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan

aktivitas audit internal agar dalam memenuhi tanggung jawabnya, audit internal

dapat berperan untukmemberikan nilai tambah bagi organisasi. Standar Profesi

Audit Internal (SPAI) menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal

SPAI mempunyai beberapa tujuan diantaranya memberikan kerangka dasar yang

konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun

individu auditor, menjadi saran bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang

lingkup, dan tujuan audit internal, mendorong peningkatan praktik audit internal

dalam organisasi, memberikan kerangka untuk melaksanakan dan

mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan

meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi, menjadi acuan dalam

penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal,



menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya

(SPAI, 2004). Adapun standar praktik profesional audit internal ini dikemukakan

olehHiro Tugiman (2006) adalah sebagai berikut:

1. Independensi Auditor Internal

2. Kemampuan Profesional

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

5. Manajemen Bagian Audit Internal

2.1.2 Auditor Internal

2.1.2.1 Pengertian Auditor Internal

Menurut Arens et al (2008) mengemukakan bahwa pengertian auditor

internal adalah :

“Auditor internal adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan pada suatu
perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen”.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2009) mengemukakan bahwa pengertian
auditor internal adalah sebagai berikut :

“Pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut
untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang
bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk
mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan
dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa auditor internal adalah orang yang

bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. Tinjauannya adalah audit

terhadap setiap berbagai prosedur-prosedur dan metode operasi suatu organisasi

untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegaitan.



2.1.3 Independensi Auditor Internal

2.1.3.1 Pengertian Independensi Auditor Internal

Menurut Arens et al (2008) mengemukakan bahwa pengertian

independensi adalah sebagai berikut :

“Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak yang di
dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan
laporan audit.”

Menurut Rahayu dan Suhayati (2009) mengemukakan bahwa pengertian

independensi adalah sebagai berikut :

“Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam
pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.
Sikap mental independen tersebut harus meliputi independensi dalam fakta dan
independensi dalam penampilan.”

Menurut Agoes dan Ardana (2009) mengemukakan bahwa pengertian

independensi adalah sebagai berikut :

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh
atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”

Menurut Herry (2010) mengemukakan bahwa pengertian independensi

adalah sebagai berikut :

“Independensi adalah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai
kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat
melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor
internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak
memihak (netral).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa independensi auditor internal merupakan

cara pandang yang dimiliki oleh seorang auditor internal dengan sikap berdiri

sendiri, mandiri, dan tidak terikat dengan pihak manapun dalam menentukan

keputusan dan mengambil kebijakan.



Menurut Mulyadi (2008) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mengindikasikan

independensi adalah sebagai berikut  :

1. Sikap mental yang bebas dari pengaruh

Akuntan publik pada saat masa penugasannya tidak dipengaruhi oleh

kepentingan-kepentingan berbagai pihak sehingga menghasilkan sebuah laporan

audit yang berkualitas.

2. Tidak dikendalikan oleh pihak lain

Akuntan publik melakukan tugasnya bebas dari kendali pihak luar yang

menginginkan sebuah hasil laporan audit yang dikendalikan, sehingga laporan

audit yang dihasilkan bebas dari rekayasa apapun.

3. Tidak tergantung pada orang lain

Akuntan publik pada masa penugasannya tidak bergantung pada pihak lain atau

membutuhkan pihak lain sehingga membuat laporan audit yang dikeluarkan

diragukan kebenarannya.

2.1.3.2 Klasifikasi Indenpendensi Auditor Internal

Menurut Arens et al (2012) mengklasifikasikan independensi dalam tiga

aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Independence in Fact (Independensi dalam fakta)

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat

dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila kenyataannya

auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang

pelaksanaan auditnya.



2. Independence in Appearance (Independensi dalam penampilan)

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan

denganpelaksanaan audit. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan

baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui laporan

audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tidak

mampu mempertahankan independensi dalam penampilan sangat penting bagi

perkembangan profesi auditor.

3. Independence in Competence (Independensi dari sudut keahliannya)

Artinya independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan

profesional auditor.

2.1.3.3 Indikator Independensi Auditor Internal

Menurut Sawyer (2005) independensi auditor internal diukur

menggunakan indikator yaitu sebagai berikut :

1. Independence of the Audit Program (Independesi Penyusunan Program

Audit)

a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit

b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit

c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang

memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.

2. Independence in Verification ( Independensi Verifikasi)

a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan

karyawan yang relevan denga audit yang dilakukan.



b. Mendapatakan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama

verifikasi audit.

c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas

yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti.

d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambata verifikasi audit.

3. Independence in Reporting (Independensi pelaporan)

a. Bebas dari perasaaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi

dari fakta-fakta yang dilaporakan.

b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan

dalm laporan audit.

c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan dala

melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.

d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan peritmbangan auditor

mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

2.1.4 Kompetensi Auditor Internal

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Auditor Internal

Menurut Mulyadi (2002) mengungkapkan bahwa pengertian kompetensi

adalah sebagai berikut :

“Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan
pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik
diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan.”

Menurut Rahayu dan Suhayati (2009) mengungkapkan bahwa pengertian

kompetensi adalah sebagai berikut :



“Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan
berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan
bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.”

Menurut Wibowo (2007) mengungkapkan bahwa pengertian kompetensi

adalah sebagai berikut :

“Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau
tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh
sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang

dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan

dapat melakukan audit secara objektif dan cermat.

2.1.4.2 Karateristik Kompetensi Auditor Internal

Menurut Spencer dan Spencer dalam Palan (2007) mengemukakan ada 5

(lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pengetahuan, meliputi masalah teknis, administratif, proses

kemanusiaan, dan sistem.

2. Keterampilan, merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan

suatu kegiatan.

3. Konsep diri dan nilai-nilai, merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri

seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam

suatu situasi.

4. Karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi

tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan

kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.



5. Motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan.

2.1.4.3 Indikator Kompetensi Auditor Internal

Menurut Agung (2008) mengemukakabahwa kompetensi auditor internal

diukur dengan menggunkan indikator yaitu sebagai berikut:

1. Mutu Personal

a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu

menangani ketidakpastian.

b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudahg , serta

menyadarai bahwa beberapa temuan dapat bersifat subyektif

c. Mampu bekerjasama dengan tim

2. Pengetahuan Umum

a. Memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis

b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami

organisasi

c. Memiliki penegtahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor

publik

d. Memilik openegtahuan tentang akuntansi yang akan membantu

dalam mengolah angka dan data

3. Keahlian Khusus



a. Memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan

membaca cepat

b. Memahami ilmu statistik serta mempunyai keahlian menggunkan

komputer

c. Memiliki kemampuan untuk menulis dan mempresentasikan laporan

dengan baik

2.1.5 Pengalaman Kerja Auditor Internal

2.1.5.1 Pengertian Pengalaman Kerja Auditor Internal

Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan

potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa

diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola

tingkah yang lebih tinggi. Menurut Ashton (1991) mengemukakan bahwa

pengertian pengalaman auditor adalah sebagai berikut :

“Pengalaman auditor merupakan kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan
pemeriksa untuk belajar dari kejadian-kejadian masalalu yang berkaitan dengan
seluk-beluk audit atau pemeriksaan.”

Menurut Mulyadi (2002) mengemukakan bahwa pengertian pengalaman

auditor adalah sebagai berikut :

“Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh
melalui interaksi”.

Jadi, pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai

dan ditanggung jawab yang diperoleh melalui interaksi.

2.1.5.2 Indikator Pengalaman Kerja Auditor Internal

Menurut Mulyadi (2002) mengemukakan bahwa  :



“Jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih
dulu mencari pengalam profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih
berpengalaman. Disamping itu, pealatihan teknis yang cukup mempunyai arti
pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia
usaha dan profesinya, agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan
formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah
mensyaratkan pengalam kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan
denaga reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin
praktik dal profesi akuntan publik”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga indikator

pengalaman auditor seperti indikator yang digunakan oleh Dianawati dan

Ramantha (2013) yaitu sebagai berikut  :

1. Pelatihan profesi

Keikutsertaan auditor internal dalam berbagai pelatihan teknis, seminar, kursus

dan lainnya terkait audit internal.

2. Banyaknya pemeriksaan yang dilakuakan

Frekuensi jumlah pemeriksaan yang dilakukan.

3. Lama bekerja

Kurun waktu auditor internal bekerja sebagai auditor.

2.1.6 Efektivitas Struktur Pengendalian Internal

2.1.6.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai. Menurut Mahmudi (2005) mengungkapkan bahwa

pengertian efektivitas adalah sebagai berikut :



“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif
organisasi, program atau kegiatan”.

Menurut Kurniawan (2005) mengungkapkan bahwa pengertian efektivitas

adalah sebagai berikut :

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan
program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya
tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas mempunyai hubungan timbal

balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka

semakin efektif suatu program atau kegiatan. Dengan demikian efektivitas

merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya

suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya

dalam pencapaian tujuan.

2.1.6.2 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2006) mengemukakan bahwa pengertian

pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode
bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang
akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta
mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”

Menurut Baridwan (2008) mengemukakan bahwa pengertian pengendalian

internal dalam arti yang luas adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta
alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan
tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi di
dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen
yang telah ditetapkan lebih dahulu.”



Menurut Arens et al (2011) mengemukakan bahwa pengertian

pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Pengendalian Intern adalah suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

a. Keandalan pelaporan keuangan,
b. Efektifitas dan efisiensi operasi, dan
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) (2011) mengemukakan bahwa

pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan
tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kontrol bisa bersifat preventif
(untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (untuk
mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi),
atau direktif (untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang
diinginkan). Konsep sistem kontrol merupakan gabungan komponen kontrol yang
terintegrasi dan aktivitas-aktivitas yang digunakan organisasi untuk mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya.”

Menurut Mulyadi (2002) terdapat beberapa konsep dasar dari

pengendalian internal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu

tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan

suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan

hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2) Pengendalian internal dijalankan oleh orang, bukan hanya terdiri dari

pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap

jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan

personel lain.



3) Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan

memadai, bukan hanya keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan

komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem

pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam

pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak

dapat memberikan keyakinan mutlak.

4) Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling

berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian pengendalian internal di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal merupakan  proses yang terdiri

dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang

untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan

tertentu yang saling berkaitan yang didesain untuk menyediakan tingkat

keyakinan yang layak berkenaan dengan pencapaian sasaran-sasaran (1)

efektivitas dan efisiensi operasi, (2) keandalan laporan keuangan, (3) ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penerapan

pengendalian intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan

tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan

perusahaan, misalnya penggelapan (fraud) baik yang dilakukan secara sengaja

maupun tidak sengaja.



2.1.6.3 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Sawyer (2009) tujuan-tujuan umum yang akan dicapai dari pengendalian

internal yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan susunan, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas operasi

serta kualitas barang dan jasa sesuai misi organisasi.

2. Mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat

pelepasan, penyalahgunaan, kesalahan pengelolaan, kekeliruan, dan

kecurangan.

3. Meningkatkan kepatuhan pada hukum dan arahan manajemen.

4. Membuat data keuangan dan manajemen yang dapat diandalkan serta

pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat waktu.

Adapun tujuan pengendalian internal yang dikemukakan oleh Arens et al (2011),

yaitu sebagai berikut :

1. Reliability of Financial Reporting (Keandalan Pelaporan Keuangan)

Pihak manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi

investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban

hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai

dengan standar pelaporan seperti prinsip yang berlaku umum.

2. Effectiveness And Efficiency of Operations (Efektivitas dan Efisiensi

Operasi)

Pengendalian bagi sebuah perusahaan adalah alat untuk mencegah terjadinya

pemborosan yang disebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dalam segala



aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif

dan efisien.

3. Compliance With Applicable Laws And Regulation (Ketaatan Pada Hukum

dan Perundang-Undangan)

Perusahaan pada umumnya harus taat pada aturan dan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan dibentuknya pengendalian

internal tersebut maka diharapkan perusahaan tidak melanggar aturan yang

ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang.

Berdasarkan tujuan di atas bahwa pengendalian internal ditujukan untuk mencapai

tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek

pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi,

tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan kepatuhan.

2.1.6.4 Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal menguraikan lima unsur-unsur pengendalian

internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk

memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian internal akan

tercapai. Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) dalam Arens

et al (2011:321) unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan

pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal, yang



membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal

berikut ini:

a) Integritas dan nilai etika

b) Komitmen terhadap kompetensi

c) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

d) Struktur organisasi

e) Pemberian wewenang dan tanggung jawab

f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko

yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk

menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Kemudian Mulyadi (2002)

menambahkan bahwa penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah

identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan

penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

b. Personel baru

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki

d. Teknologi baru

e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru

f. Restrukturisasi korporasi

g. Operasi luar negeri



h. Standar akuntansi baru

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan

yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian

tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan

di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang

mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur

yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

a. Review terhadap kinerja

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan

pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang

melaksanakan tanggung jawab mereka.  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 aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan.



Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang

terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan

dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar

organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan,

daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan

komunikasi dalam pengendalian internal.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian

internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi

pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi

secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

2.1.6.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang baik sekalipun, tidak dapat dianggap

sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang

dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat

pada sistem tersebut. Menurut Mulyadi (2002) mengemukakan bahwa

keterbatasan pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pertimbangan (Mistake in Judgement)



Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam meempertimbangkan

keputusan bisnis yang diambil dalam melaksankan tugasnya karean tidak

memahami informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan (Breakdown)

Gangguan dalam pengendalian yang tealh ditetapkan dapat terjadi karena

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan kareana

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

sementara atau permanen dalam sistem dapat mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi (Collusion)

Tindakan bersama individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi.Kolusi

dapata mengakibatkan lemahnya pengendalian internal yang dibangun untuk

melindungi kekayaan entitas dan tidak terdeteksinya kecurangan.

4. Pengabaian oleh manajemen (Management Override)

Manajemen bisa saja mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajemen, penyajian

kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

5. Biaya dan manfaat (Cost vs Benefit )

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal sebaiknya

tidak mleebihi manfaat yang diharapkan.Kaean pengukuran secara teapat baik

biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuntitatif dan kualitatif dalam

mengevaluasi biaya dan manfaaat suatu pengendalian internal.



Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pengendalian internal memiliki

keterbatasan yang menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan

demikian berarti bahwa penerapan pengendalian internal bukan ditujukan untuk

menghilangkan semua kecurangan dan kesalahan yang terjadi, melainkan

menguranginya seminimal mungkin, sehingga apabila terjadi kecurangan dan

kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat dan baik.

2.1.7 Reiview Penelitian Terdahulu

Dibawah ini akan disajikan rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang

telah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2

Reiview Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan
1. Ni Made

Diah
Dianawati

dan
Wayan

Ramantha
(2013)

Pengaruh
Indepndensi,
Keahlian
Professional
dan
Pengalaman
Kerja Auditor
Internal
Terhadap
Efektivitas
Struktur
Pengendalian
Internal Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)
di Kabupaten
Gianyar.

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
independensi,
keahlian profesional
dan pengalaman
kerja auditor internal
(badan pengawas)
berpengaruh positif
terhadap efektivitas
struktur
pengendalian
internal pada Bank
Perkreditan Rakyat
(BPR) di Kabupaten
Gianyar.

Persamaannya
adalah sama-sama
menggunakan
variabel
independen yaitu
independensi dan
pengalaman kerja
auditor internal,
selain itu variabel
dependen yaitu
efektivitas
struktur
pengendalian
internal.

Perbedaannya
adalah
terletak
variabel
independen
lainnya yaitu
pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
keahlian
profesional,
sedangkan
dalam
penelitian ini
menggunakan
variabel
kompetensi.
Selain itu
subjek dalam
penelitian
sebelumnya



menggunakan
Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)
di Kabupaten
Gianyar,
sedangkan
dalam
penelitin ini
menggunakan
Bank Jabar
Banten di
Kota
Bandung.



2. Putu Bayu
Sadhana
Putra dan
Ni Ketut
Rasmini
(2014)

Pengaruh
Independensi,
Kompetensi,
dan Ruang
Lingkup
Pekerjaan
Audit
Pengawas
Pada
Efektivitas
Pengendalian
Intern
Koperasi.

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
independensi,
kompetensi, dan
ruang lingkup
pekerjaan audit
pengawas
berpengaruh
signifikan terhadap
efektivitas
pengendalian intern
Koperasi.

Persamaannya
adalah sama-sama
menggunakan
variabel
independen yaitu
independensi dan
kompetensi, selain
itu variabel
dependen yaitu
efektivitas
struktur
pengendalian
internal.

Perbedaannya
adalah
terletak
variabel
independen
lainnya yaitu
pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
ruang lingkup
pekerjaan
audit
pengawas,
sedangkan
dalam
penelitian ini
menggunakan
variabel
pengalaman
kerja auditor
internal.
Selain itu
subjek dalam
penelitian
sebelumnya
menggunakan
Koperasi,
sedangkan
dalam
penelitin ini
menggunakan
Bank Jabar
Banten di
Kota
Bandung.



No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan

3. Eni
Endaryati

dan
Efendi
(2013)

Pengaruh
Independensi,
Keahlian
Profesional
dan
Pengalaman
Kerja
Pengawas
Terhadap
Struktur
Pengendalian
Internal Pada
Koperasi
Simpan
Pinjam.

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
independensi,
keahlian profesional
dan pengalaman
kerja pengawas
berpengaruh
signifikan dan
positif terhadap
struktur
pengendalian
internal pada
Koperasi Simpan
Pinjam.

Persamaannya
adalah sama-sama
menggunakan
variabel
independen yaitu
independensi,
selain itu variabel
dependen yaitu
efektivitas
struktur
pengendalian
internal.

Perbedaannya
adalah
terletak
variabel
independen
lainnya yaitu
pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
keahlian
profesional
dan
pengalaman
kerja
pengawas,
sedangkan
dalam
penelitian ini
menggunakan
variabel
pengalaman
kerja auditor
internal.
Selain itu
subjek dalam
penelitian
sebelumnya
menggunakan
Koperasi
Simpan
Pinjam,
sedangkan
dalam
penelitin ini
menggunakan
Bank Jabar
Banten di
Kota
Bandung.

4. Dini
Wahyu
Hapsari
(2012)

Pengaruh
Kompetensi
dan
Independensi
Auditor
Internal
Terhadap
Risiko
Pengendalian
Internal
Pada
Perusahaan

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
independensi dan
kompetensi auditor
internal berpengaruh
signifikan terhadap
risiko pengendalian
internal pada
Perusahaan
Transportasi Darat.

Persamaannya
adalah sama-sama
menggunakan
variabel
independen yaitu
independensi dan
kompetensi.

Perbedaannya
adalah
terletak
variabel
dependennya
yaitu pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
risiko
pengendalian



Transportasi
Darat

internal,
sedangkan
dalam
penelitian ini
menggunakan
variabel
efektivitas
struktur
pengendalian
internal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan konsep era globalisasi, maka sebagai konsekuensinya

semakin banyak masalah yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan dalam

persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks. Tidak hanya pada

perusahaan, persaingan juga terjadi pada dunia perbankan yang semakin tumbuh

pesat. Perbankan mempunyai peran yang sangat vital dalam pencapaian tujuan

nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup

masyarakat serta menunjang berjalanya roda perekonomian mengingat fungsinya

sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat

tranmisi kebijakan moneter. Industri perbankan memegang peranan penting bagi

pembangunan ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara pihak yang

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sesuai dengan Undang-

Undang N0.10 Tahun 1998 (Pasal 1) tentang perbankan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan



dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga

kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank

merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah

(Siamat, 2005).

Persaingan yang semakin kompetetitif di dunia perbankan juga menuntut para

pimpinan perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya secara efektif dan

efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat pimpinan

dan pihak manajemen tidak dapat secara langsung mengawasi semua aktivitas,

baik aktivitas intern maupun aktivitas ekstern yang terjadi pada perusahaan

tersebut. Oleh karena itu, pimpinan dan pihak manajemen memerlukan pengawas

atau pemeriksa internal dalam usaha meningkatkan pengendalian internal

perusahaan yang efektif dan efisien.

Pada dasarnya pengendalian internal (internal control) adalah rencana

organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan

informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya

organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan

(Romney dan Steinbart, 2006). Pengendalian intern perusahaan didesain sebaik

mungkin supaya aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu komponen pengendalian internal menurut COSO (Committee of

Sponsoring Organization) adalah penaksiran risiko yang berarti identifikasi

entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya,

membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola (IAI,

2011).



Dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) memegang peranan yang cukup penting dalam sistem

perekonomian Indonesia. Namun fakta yang ada, menunjukkan bahwa masih

relatif banyak BUMN/BUMD yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat.

Menurut BPKP, salah satu penyebab terpuruknya kondisi keuangan pada

BUMN/BUMD adalah masih lemahnya pengendalian internal. Lemahnya

pengendalian internal ini disebabkan belum optimalnya peran auditor internal

perusahaan dalam menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem

pengendalian internal.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas

pengendalian internal adalah dengan meningkatkan kualitas audit internal. Hal

tersebut erat kaitannya dengan auditor internal. Auditor internal mempunyai

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan internal. Auditor internal

akan menilai apakah semua kebijakan yang telah ditetapkan terlaksana dengan

tepat.

Auditor internal merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam

sistem pengendalian perusahaan. Dengan kata lain, auditor internal menjadi kunci

penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Auditor internal tidak hanya

melakukan evaluasi terkait keuangan perusahaan tapi juga pada non-keuangan

yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini akan

membantu manajer dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal

perusahaan melalui rekomendasi auditor internal yang didapatkan dari evaluasi

tersebut (Sawyer, 2005). Meningkatnya pengendalian internal yang efektif



ditentukan oleh kualitas auditor internal tersebut. Auditor internal dituntut secara

profesional untuk melaksanakan fungsi audit dengan baik. Pentingnya eksistensi

seorang auditor internal, menuntut para auditor internal untuk memiliki

kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja dalam melaksanakan tugasnya

(Messieret.al, 2006).

Pada dasarnya independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak

memihak yang di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan

penyusunan laporan audit (Arens et al, 2008). Dengan demikian, independensi

akan memungkinkan audit internal untuk dapat melakukan pekerjaan secara

bebas, objektif dalam melaksanakan pengujian, evaluasi hasil audit dan juga

penyusunan laporan audit. Kemudian independensi tersebut dapat dicapai melalui

kedudukan organisasi dan objektivitas. Dalam penelitian ini independensi auditor

internal diukur menggunakan indikator yaitu independesi penyusunan program

audit, independensi verifikasi, dan independensi pelaporan (Sawyer, 2005).

Selain itu kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan,

nilai dan sikap yang direflesikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada

sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan

professiona yaitu kemampuan untuk menunjukan pengetahuan dan koseptualisasi

pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi artinya auditor harus mempunyai

kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam

menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung

kesimpulan yang akan diambil (Rahayu dan Suhayati, 2009). Dalam penelitin ini



kompetensi auditor internal diukur dengan menggunakan indikator yaitu mutu

personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus (Agung, 2008).

Sedangkan pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari

semua yang diperoleh melalui interaksi (Mulyadi, 2002). Pengalaman merupakan

sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai dan ditanggung jawab yang

diperoleh melalui interaksi.Dalam penelitin ini pengalaman auditor diukur dengan

menggunakan indikator yaitu pelatihan profesi, banyaknya pemeriksaan yang

dilakuakan, dan lama bekerja (Dianawati dan Ramantha, 2013).

Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari standar profesional auditor

internal yang harus dimiliki dan dijalankan oleh setiap audtior internal dalam

melakukan pemeriksaan internal guna tercapainya pengendalian internal yang

efektif. Pengendalian internal dalam penelitian ini diukur dengen mengunakan

indikator yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (COSO dalam Arens et

al 2011).

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di

dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan

laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independensi

dalam fakta dan independensi dalam penampilan  (Rahayu dan Suhayati, 2009).

Independensi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki

oleh auditor dalam melakukan audit internal yaitu mengevaluasi kefektivan

struktur pengenadlian internal yang diterapkan. Seorang auditor apabila tidak

mempunyai sikap independen dan mengumpulkan informasi akan tiadak berguna,



sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah tidak bias.

Independen adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi efektivitas audit internal

(Arens dan Loebbecke, 2000).

Auditor yang memiliki independensi yang tinggi akan dapat melakukan

pemeriksaan secara efektif atas pengedalian internal perusahaan. Jadi semakin

tinggi independensi auditor internal, maka semakin tinggi pula efektivitas struktur

pengedalian internal perusahaan.

Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor

untuk melaksanakan audit dengan benar. Kompetensi artinya auditor harus

mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan

dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung

kesimpulan yang akan diambil (Rahayu dan Suhayati, 2009).

Seorang auditor internal harus memiliki kompetensi yang baik dalam

melaksanakan audit seperti halnya mutu personal yang baik, pengetahuan umum

yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya (Agung, 2008). Dengan adanya

kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, maka auditor internal dalam

melakukan audit internal dapat dengan maksimal mengevaluasi kefektivasn

struktur pengedalian internal perusahaan. Jadi semakin tinggi kompetensi auditor

internal, maka semakin tinggi pula efektivitas struktur pengedalian internal

perusahaan.

Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang

diperoleh melalui interaksi (Mulyadi, 2002). Pengalaman kerja akan terus

meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta



kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan

menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing

(Christiawan, 2002).

Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor penting juga bagi auditor

internal dalam melakukan pemeriksaan mengenai pemahaman dan cara mengatasi

terhadap kasus-kasus yang yang sering terjadi. Pengalaman kerja auditor internal

dapat diukur melalui pelatihan profesi, banyaknya pemeriksaan yang dilakukan,

dan lama bekerja (Dianawati dan Ramantha, 2013). Hal tersebut mengindikasikan

bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan

semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan (Alim dkk,

2007).

Pengalaman kerja auditor internal yang tinggi akan berdampak pula pada

kinerja auditor internal dalam mengevaluasi kefektivan struktur pengendalian

internal perusahaan. Jadi semakin tinggi pengalaman kerja auditor internal, maka

semakin tinggi pula pula efektivitas struktur pengedalian internal perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maaka peneliti bermaksud menjeleaskannya

dalam sutau bagan kerangka pemikiran dan paradigma pemikiran sebagai bentuk

alur pemikiran peneliti, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011). Dari uraian di atas penulis mengemukakan

suatu hipotesis, yaitu sebagai berikut :

H1 : Independensi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas struktur

pengendalian internal.

H2 : Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas struktur

pengendalian internal.

H3 : Pengalaman kerja auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas

struktur pengendalian internal.

Independensi
Auditor Internal

(X1)

Kompetensi
Auditor Internal

(X2)

Pengalaman Kerja
Auditor Internal

(X3)

Efektivitas Struktur
Pengendalian Internal

(Y)



H4 : Independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja auditor internal

berpengaruh terhadap efektivitas struktur pengendalian internal.




