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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit Internal 

Keberadaan atau alasan diadakannya audit, khususnya audit internal dalam 

organisasi adalah audit tersebut ditujukan untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Audit internal dapat berbentuk suatu fungsi dalam organisasi, suatu divisi, 

departemen, maupun suatu seksi, unit bisnis dan sebagainya. Jika tindakan audit 

berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, maka berarti akan dapat menunjang 

perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Auditor internal yang memadai adalah audit internal yang memenuhi 

standar profesi audit internal Tugiman (2006). 

 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

Istilah internal audit terdiri dari dua kata yaitu internal (intern) dan 

auditing (audit). Bila diartikan secara sederhana adalah suatu audit yang dilakukan 

oleh pihak intern atau organisasi dengan menggunakan pegawai perusahaan itu 

sendiri. Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan 

organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit internal adalah 

memeriksa dan menilai efektivitas dan kecakupan dari sistem pengendalian 

internal yang ada dalam organisasi. 
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Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal di Indonesia dalam 

Standar Profesi audit Internal (SPAI) Tahun 2004 definisi audit internal adalah 

sebagai berikut: 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevalasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance” 

 

Sedangkan pengertian Audit Internal menurut Agoes (2012) adalah 

sebagai berikut: 

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal 

audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.” 

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah: 

1. Suatu aktivitas yang independen dan objektif. 

2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan dan konsultasi. 

3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi. 

4. Alat kontrol bagi manajemen yang berfungsi mengukur dan menilai 

efektivitas alat-alat pengendalian lainnya. 

5. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

 

2.1.2 Fungsi, Tujuan dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen memberi landasan 

tindakan manajemen yang selanjutnya. Fungsi audit internal adalah menyelidiki, 
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dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit 

organisasi. 

Fungsi audit internal menurut Tugiman (2006) adalah sebagai berikut: 

“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan. Tujuannya 

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif.” 

 

Menurut SPAP yang dikeluarkan IAI (2012) fungsi audit internal dinyatakan 

sebagai berikut: 

“Fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan 

mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur 

pengendalian internal lain, penetapan suatu fungsi audit internal yang 

efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, 

kualifikasi staf dan sumber dayanya.” 

 

Maksud dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan wewenang 

dan tanggung jawab audit internal didalam suatu perusahaan harus dijelaskan 

secara rinci dan jelas dalam sebuah dokumen tertulis yang formal dan disetujui 

oleh dewan komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian 

audit khususnya mengenai ruang lingkup audit. 

Tujuan audit internal menurut Tugiman (2009) adalah sebagai berikut: 

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar 

dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu, 

pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan 

saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan 

pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.” 
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Sedangkan menurut Agoes (2012) untuk mencapai tujuan dari 

pemeriksaan audit internal, auditor internal harus melakukan hal-hal berikut: 

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 

sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian 

operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian operasional 

lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya 

yang tidak terlalu mahal. 

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

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan, dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen. 

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

Tujuan audit internal dapat tercapai apabila fungsi dari audit internal berjalan 

dengan baik. Untuk itu, audit internal harus mengetahui tugas dan tanggung 

jawabnya secara jelas. 
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Menurut Tunggal (2000) tanggung jawab departemen bagian audit adalah 

sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab sebagai audit internal adalah menerapkan program 

audit internal perusahaan, direktur audit internal mengarahkan personil 

dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan 

rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan 

menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan. 

2. Tanggung jawab supervisor audit adalah membantu direktur audit 

internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu 

dalam mengkoordinasi usaha audit dengan auditor independen agar 

memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha. 

3. Tanggung jawab auditor senior adalah menerima program audit dan 

instruksi untuk audit yang ditugaskan dari supervisor audit, auditor 

senior memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit. 

4. Tanggung jawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada 

suatu lokasi audit. 

 

2.1.3 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

Audit internal yang memadai adalah audit internal yang memenuhi standar 

profesi audit internal. Menurut Hery (2010), standar pofesi audit internal meliputi: 

1. Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya 

terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para 

pemeriksa internal. 
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2. Keahlian dan penggunaan kemahiran professional secara cermat dan 

seksama para auditor internal. 

3. Lingkup pekerjaan audit internal. 

4. Pelaksanaan tugas audit internal. 

5. Manajemen unit audit internal. 

 

2.1.3.1 Independensi auditor internal 

Agar seorang auditor internal efektif melaksanakan tugasnya, auditor harus 

independen atau bebas dari pengaruh-pengaruh objek yang akan diauditnya. Hal 

ini dapat tercapai jika ia diberikan kedudukan yang disyaratkan dalam organisasi 

dan memiliki tingkat objektifitas yang diperlukan. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Standar 

Profesi Audit Internal (2004) menyatakan: 

“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 dan dewan pengawas organisasi dan auditor 

internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan 

menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict 

of interest).” 

 

Jadi unit audit internal ini harus terpisah dari unit-unit lain dalam suatu 

organisasi. Audit internal ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan 

memberikan laporan serta rekomendasi langsung kepada pimpinan organisasi. 

Independensi menurut Tugiman (2006) menyangkut 2 aspek, yaitu: 

 

 



15 
 

1. Status organisasi 

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan 

untuk mengetahui atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan 

yang diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari 

manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan 

kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. 

2. Objektivitas 

Objektivitas merupakan sikap mental independen yang harus dimiliki 

oleh auditor internal dalam melaksanakan suatu pemeriksaan. Auditor 

internal ini tidak boleh menempatkan penilaian yang lebih rendah 

apabila dibangdingkan dengan penilalian yang dilakukan oleh pihak 

lain. Dengan kata lain penilaian tidak boleh berdasarkan hasil penilaian 

yang dilakukan oleh pihak lain. Sikap objektif auditor internal 

mengharuskan pelaksanaan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga 

mereka akan yakin dengan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan 

dan tidak akan membuat penilaian dengan kualitas yang tidak benar atu 

meragukan. Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam keadaan 

yang membuat mereka tidak dapat membuat penilaian yang objektif dan 

profesional. 
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2.1.3.2 Kemampuan Profesional 

Menurut Tugiman (2006) kemampuan profesional adalah sebagai berikut: 

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan 

haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan 

memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.” 

 

Dalam kemampuan profesional auditor internal memiliki cakupan yaitu: 

1. Bagian audit internal harus: 

a. Memberikan jaminan atau kepastian teknis dan latar belakang 

pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai dengan 

pemeriksaan yang akan dilaksanakan. 

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

pemeriksaan. 

c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal 

akan diawasi sebagai mestinya. 

2. Auditor internal harus: 

a. Mengetahui standar profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. 

c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan 

berkomunikasi secara efektif. 
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d. Meningkatkan kemampuan teknis melalui pendidikan yang 

berkelanjutan. 

e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam 

melakukan pemeriksaan. 

 

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 

Ruang lingkup pekerjaan menurut Tugiman (2006) yaitu: 

“Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang 

dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.” 

 

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimilki 

organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

1. Keandalan informasi 

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa keandalan (reliabilitas dan 

integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara 

yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi 

dan melaporkan suatu informasi tersebut. 

2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan rencana, prosedur dan peraturan 

perundang-undangan 

Pemeriksa internal harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk 

meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan 

rencana prosedur, hukum dan peraturan yang memiliki akibat penting 

terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan 
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serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal 

tersebut. 

3. Perlindungan terhadap harta 

Pemeriksa internal harus memeriksa alat atau cara yang dipergunakan 

untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila dipandang perlu, 

memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

Pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang ada. 

5. Pencapaian tujuan 

Pemeriksa 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. 

 

2.1.3.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dinyatakan oleh Tugiman (2006) 

sebagai berikut: 

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (follow up).” 
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Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pemeriksaan 

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus 

meliputi: 

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diaudit. 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan 

yang diperlukan, resiko-resiko, dan pengawasan-pengawasan, untk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan serta 

untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang 

akan diperiksa. 

f. Penulisan program pemeriksaan. 

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

pemeriksaan akan disampaikan. 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis, 

menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk 
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mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian 

informasi adalah sebagai berikut: 

a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang 

lingkup kerja harus dikumpulkan. 

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relavan, dan berguna 

untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan 

rekomendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang 

dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan 

dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dam pembuktian 

kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian 

bahwa sikap objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan 

dapat dicapai. 

e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit 

internal. 

3. Pencapaian Hasil Pemeriksaan 

Internal auditor harus melaporkan hasil pemeriksaan yang 

dilakukannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Laporan tertulis yang ditandatangai haruslah dikeluarkan setelah 

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

dan diserahkan secara formal atau informal. 

b. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang 

tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan 

lewat waktu. 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan 

hasil pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus 

pula berisikan pernyataan tentang pendapatan auditor. 

e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

f. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

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

menyetuji laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 

4. Tidak Lanjut Hasil Audit 

Internal auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 
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Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004) kegiatan pemeriksaan, yaitu: 

“Pelaksanaan audit, auditor internal harus mengidentifikasi 

informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.” 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi Informasi 

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, 

handal, relavan, dan berguna unuk mencapai sasaran penugasan. 

b. Analisis dan Evaluasi 

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil 

penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. 

c. Dokumentasi Informasi 

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relavan 

untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 

d. Supervisi Penugasan 

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya 

kemampuan staf. 

 

2.1.3.5 Manajemen Bagian Audit 

Pimpinan internal audit harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Menurut SPAI (2004), manajemen bagian audit harus menetapkan: 
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1. Tujuan, kewenangan dan tanggng jawab: pimpian audit internal harus 

memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi 

bagian audit internal. 

2. Perencanaan: pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

3. Kebijakan dan prosedur: pimpinan harus menetapkan program untuk 

menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian 

audit internal. 

4. Eksternal auditor: pimpinan audit internal harus mengkoordinasi usaha-

usaha atau kegiatan audit internal dengan audit eksternal. 

5. Pengendalian mutu: pimpinan audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendalian mutu (jaminan kualitas) untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal. 

 

2.1.4 Tahap-tahap Audit Internal 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam audit internal menurut 

Sawyer (2005), yaitu: 

1. Melaksanakan Penelitian Pendahuluan 

Menentukan apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan audit 

nantinya, dengan mempelajari kegiatan yang dilakukan 

departemen/bagian yang akan diaudit. 
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2. Menyusun Audit Program 

Membuat daftar kegiatan audit secara spesifik sebagai panduan dalam 

pelaksanaan audit di lapangan. 

3. Melaksanakan Pemeriksaan Lapangan 

Mempraktekan prosedur audit yang telah disusun dalam audit program. 

4. Menentukan Kelemahan yang Ada 

Membuat gambaran perbandingan secara spesifik tentang bagaimana 

seharusnya suatu kegiatan dilakukan dan kondisi nyata yang ditemui 

dalam pelaksanaan audit. 

5. Menyiapkan Kertas Kerja 

Mendokumentasikan hasil dari audit, penemuan-penemuan selama 

audit, serta catatan-catatan yang dibuat selama proses audit yang 

menjelaskan lingkup audit tersebut. 

6. Melaporkan Hasil Audit  

Menyajikan hasil audit, baik secara lisan maupun tulisan, menyatakan 

opini, tujuan, lingkup, penemuan, dan rekomendasi dari audit tersebut, 

serta menjelaskan tindakan korektif yang disarankan. 

7. Review  

Mengkaji ulang draft audit dengan auditee dan membahas respon yang 

diterima, serta menilai tindakan korektif yang sekiranya dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja auditee nantinya. 
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2.1.5 Laporan Internal Auditor 

Laporan internal auditor merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan 

proses pemeriksaan dimana internal auditor mengiktisarkan segala temuan yang 

diperolehnya di lapangan yang ditentukan berdasarkan luasnya pemeriksaan, dan 

dapat dikatakan bahwa dalam fase ini internal auditor berhubungan dengan pihak-

pihak berkepentingan dalam perusahaan terutama kepada bagian dimana ia 

bertanggung jawab. Laporan internal auditor memiliki 4 fungsi utama: 

1. Kesimpulan berdasarkan audit, laporan auditor mengiktisarkan segala 

bukti yang diperoleh selama audit, dan menyajikan kesimpulan dari 

audit yang dilakukannya. 

2. Pengungkapkan keadaan, didalamnya laporannya, auditor 

menggambarkan bagian-bagian yang memerlukan perbaikan. Hal ini 

dapat dijadikan sumber informasi bagi manajemen untuk mengevaluasi 

dengan melihat bagian mana yang bekerja dengan baik dan mana yang 

tidak. 

3. Kerangka kerja manajerial, rekomendasi yang diberikan auditor dalam 

laporannya sebagai kesimpulan dan pekerjaannya dapat dijadikan 

pedoman bagi manajemen untuk menentukan langkah-langkah 

perbaikan yang diperlukan dan dapat dijadikan referensi untuk bagian-

bagian lainnya, dan untuk memastikan langkah-langkah perbaikan yang 

telah dilakukan oleh manajemen yang bersangkutan. 

4. Penjelesan atas pertimbangan auditee, adakalanya terjadi perbedaan 

sudut pandang antara auditor dengan bagian yang diaudit, 
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bagaimanapun harus dilakukan usaha untuk mencari kesesuaian 

pandangan tersebut. 

 

2.2 Pengertian Inspektorat dan Fungsinya 

Instansi Pemerintahan yang bergerak dalam kegiatan audit internal adalah 

Inspektorat. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa: 

”Inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, 

merupakan unsur penunjang pemerintah daerah, dibidang pengawasan 

yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.” 

 

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 pasal 

3 yang dimaksud dengan Inspektorat adalah sebagai berikut: 

“Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektor yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.” 

  

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inspektorat merupakan alat 

kontrol pemerintah yang berbentuk badan dan dipimpin oleh seorang kepala 

badan terutama dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan daerah. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 pasal 4 

ayat 2 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat 

mempunyai fungsi: 

1. Perencanaan program pengawasan; 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005, 

yang dinyatakan dalam pasal 26, Aparat Pengawas dalam lingkungan internal 

pemerintah terdiri dari: 

1. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri (Irjen Depdagri) 

Aparat pengawasan internal di lingkungan departemen dalam negeri 

adalah Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri yang melaporkan 

hasil pengawasannya kepada Menteri Dalam Negeri sebagai 

penanggungjawab umum manajemen pemerintahan. Ruang lingkup 

pemeriksaan Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri mencakup 

substansi program dan administrasi manajemen pemerintahan. 

Substansi program tersebut meliputi tugas pokok dan fungsi serta segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan. Sedangkan aspek 

administrasi yang menjadi objek pemeriksaan adalah pengelolaan 

sumber daya baik aparatur dan pelayanan publik (dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan) serta pengelolaan dan tanggungjawabnya dalam 

rangka menunjang keberhasilan program (akuntabilitas). 

2. Inspektorat Provinsi 

Inspektorat Provinsi merupakan organisasi pengawas yang berada di 

lingkungan provinsi dibawah Gubernur. Badan ini melakukan 

pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat. 

Inspektorat provinsi melakukan pengawasan terhadap: 

a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah kabupaten/kota. 
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b. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi. 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 

3. Inspektorat Kabupaten/Kota 

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan organisasi pengawas yang 

berada di daerah dibawah Bupati/Walikota. Badan ini melakukan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan 

atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat. Aparat 

pengawasan di pemerintah daerah Kota Bandung diserahkan kepada 

aparat pengawasan daerah dengan nama Inspektorat. Inspektorat 

memiliki tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang pengawasan. 

Peran Inspektorat dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang 

pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peran 

inspektorat menurut LAKIP 2009 direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan intern secara berkala. 

2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. 

3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 

4. Inventarisasi temuan pengawasan. 

5. Tindak lanjut hasil temuan. 

6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 
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2.3 Pendapatan 

Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan 

uang yang tercermin dalam hal pungutan daerah, dimana pungutan daerah ini jika 

dapat direalisasikan akan tercipta menjadi pendapatan daerah. Pengertian 

pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) adalah sebagai berikut: 

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 

normal perusahaan selama suatu, periode bila arus masuk itu 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 

penurunan modal.” 

 

Pendapatan yang dimaksudkan disini adalah pendapatan daerah, seperti yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 butir 15 pengertian 

pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penerimaan 

yang dapat meningkatkan aktiva maupun ekuitas yang berasal dari aktivitas 

normal perusahaan/organisasi pada tahun angaran bersangkutan. 

 

2.3.1 Sumber-sumber Pendapatan 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 5 Pendapatan 

Daerah bersumber dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah. 

2. Dana Perimbangan. 

3. Lain-lain Pendapatan. 
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Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah utnuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Lain lain pendapatan adalah pendapatan yang terdiri atas pendapatan 

hibah dan pendapatan dana darurat. 

Sedangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 

33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah daerah terdiri atas: 

1. Pajak Daerah 

Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daeraha untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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3. Bagian Laba milik perusahaan Daerah 

Merupakan bagian keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik 

bagian perusahaan daerah yang modal seluruhnya terdiri dari kekayaan 

daerah yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, penjualan 

saham milik daerah. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah. 

Bagi hasil bukan pajak yang didapat dari royalti, pertambangan, dan 

lain-lain yang terdapat di wilayah kerja daerah dan juga penjualan aset 

tetap daerah dan jasa giro. 

Atas uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan berbeda-beda 

namun memiliki tujuan yang sama yaitu sumber yang dihasilkan untuk 

penerimaan daerah. 

 

2.4 Pengertian Retribusi 

Pengertian retribusi secara umum menurut Yani (2009) menyatakan 

mengenai retribusi daerah adalah sebagai berikut: 

“Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah, merupakan salah satu 

pendapatan daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.” 

 

Sedangkan pengertian retribusi menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 

Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 

“Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.” 
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Dengan demikian, Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atas pemakaian 

jasa atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung maupun tidak 

langsung, dan dapat dirasakan. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja 

yang tidak merasakan jasa baik dari Pemerintah, maka tidak dikenakan 

pembayaran. 

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat 

dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi 

dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran 

dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 pasal 108 ayat 2 retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum. 

2. Retribusi Jasa Usaha. 

3. Retribusi Perjanjian Tertentu. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan 

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis 

retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: 
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a. Retribusi pelayanan kesehatan. 

b. Retribusi pelayanan kebersihan. 

c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil. 

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 

e. Retribusi parkir di tepi jalan umum. 

f. Retribusi pelayanan pasar. 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 

j. Retribusi pengujian kapal perikanan. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh 

pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha 

adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang 

menganut prinsip komersial meliputi: 

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai 

disediakan oleh pihak swasta. 
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Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. 

c. Retribusi tempat pelelangan. 

d. Retribusi terminal. 

e. Retribusi tempat khusus parkir. 

f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa. 

g. Retribusi penyedotan kakus. 

h. Retribusi rumah potong hewan. 

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. 

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 

k. Retribusi penyebrangan di atas air. 

l. Retribusi pengolahan limbah cair. 

m. Retribusi penjualan produk usaha daerah. 

3. Retribusi Perjanjian Tertentu 

Retribusi perjanjian tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis-jenis retribusi perjanjian tertentu adalah sebagai 

berikut: 
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a. Retribusi izin mendirikan bangunan. 

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

c. Retribusi izin gangguan. 

d. Retribusi izin trayek. 

 

2.4.1 Ciri-ciri Retribusi 

Menurut Kaho (2005) memberikan ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah 

sebagai berikut: 

1. Retribusi dipungut oleh Negara. 

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. 

3. Adanya kontrasepsi yang secara langsung dapat ditunjuk. 

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan 

jasa-jasa yang disiapkan Negara. 

Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau 

karena mendapatkan pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan 

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung maupun tidak 

langsung dan sifat pemungutannya dapat dipaksakan. Retribusi hanya akan 

berpengaruh pada ketersediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau 

pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Retribusi tidak 

seperti pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi 

kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan berinvestasi, pemungutan retribusi 

daerah saat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. 
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2.4.2 Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah 

Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Target 

Pemerintah daerah mengarahkan jalannya suatu pemerintahan menuju 

sasaran yang telah di tetapkan maka target sangat diperlukan oleh 

pemerintah daerah sebagai tujuan yang akan dicapai di masa yang akan 

datang. Target pendapatan pemerintah daerah digunakan sebagai alat 

bantu utama bagi manajemen dalam menyusun rencana kerja usaha 

dalam keuangan serta dalam menilai prestasi para pegawai didukung 

dengan penyediaan anggaran. 

2. Realisasi 

Laporan realisasi disusun berdasarkan pendapatan harian dari semua 

sumber pendapatan pemerintah daerah. Setelah laporan-laporan dibuat, 

maka dilaporkan perbandingannya antara target pendapatan yang 

disusun dalam proses perencanaan dengan pendapatan yang benar 

diterima oleh pemerintah daerah. 

 

2.5 Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi 

Daerah 

Menurut Mardiasmo (2006) Audit internal adalah audit yang dilakukan 

oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Bagian 

dari audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral 

Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan 
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BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah 

Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

sistim pengendalian intern pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses 

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak 

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki 

peran sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah juga memiliki posisi 

dan peran yang sangat strategis baik di tinjau dari aspek fungsi manajemen 

maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Dari segi 

fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan program-

program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas 

sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah 

daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(Tamaka, 2015) 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 

pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada 
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daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.  

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah 

bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 

Peranan Inspektorat dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah 

memiki kualifikasi sebagai berikut: 

1. Melakukan perencanaan audit. 

2. Melaksanakan pengujian dalam informasi untuk mendukung hasil 

pemeriksaan. 

3. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan. 

4. Memberikan rekomendasi terhadap pimpinan. 

5. Meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa 

rekomendasi yang diberikan telah di lakukan. 

 

2.6 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: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Penelitian 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Keterkaitan 

Penelitian dan 

Perbedaan 

Teknik 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1. 

Purwanti 

Mariani 

(2012) 

Peranan Audit 

Inspektorat Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah Pada 

Pemerintah Kota 

Bandung 

Sama-sama 

mengkaji audit 

internal dalam 

meningkatkan 

pendapatan asli 

daerah. 

Perbedaan 

penulis 

memfokuskan 

pada salah satu 

sumber 

pendapatan asli 

daerah yaitu 

pendapatan 

retribusi daerah. 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

Audit internal 

berperan  positif 

dalam 

meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah pada 

Pemerintah Kota 

Bandung 

 


