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TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Konsep Peranan 

Menurut Komarudin (1994:768), definisi peranan adalah sebagai berikut: 
“Peranan adalah: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dalam suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan dengan sebab akibat” 
 
Dalam penelitian ini yang dimaksud peranan adalah fungsi dan 

karakteristik dalam peran dan kedudukannya di perusahaan. Peran tersebut 

direalisasikan oleh satuan pengawasan intern dalam memberikan kontribusi 

berupa saran dan rekomendasi kepada manajemen dalam mengelola perusahaan. 

 

2.2 Audit Internal 

  Keberadaan atau alasan diadakannya audit, khususnya audit internal dalam 

organisasi adalah audit tersebut ditujukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. 

Audit internal dapat berbentuk suatu fungsi dalam perusahaan, 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. 

  Audit internal merupakan unsur yang penting dalam pengendalian intern 

yang merupakan pengendalian manajerial yang berfungsi mengukur dan 

mengevaluasi efektivitas kerja alat-alat pengendalian lain, mengawasi aktivitas 

perusahaan dalam memberikan jasa bagi manajemen. 

 

 

 



2.2.1 Pengertian Audit Internal 
Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen atas 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Suatu pengendalian 

intern yang memadai diharapkan dapat menekan sekecil mungkin kesalahan, 

penyelewengan, dan kecurangan terhadap aktiva ataupun harta perusahaan. Agar 

pengendalian intern dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diperlukan adanya 

audit internal yang independen. 

Definisi Audit Internal menurut Sawyer’s (2003:10), adalah sebagai berikut: 
 “Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda 
dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan 
operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi 
perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal 
serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti; (4) 
kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah 
digunakan secara efisien dan ekonomis, dan; (6) tujuan organisasi telah 
dicapai secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk 
dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi 
dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif”. 

 
  Definisi ini tidak hanya mencakup peranan dan tujuan audit internal, tetapi 

juga mengakomodasikan kesempatan dan tanggung jawab. Definisi tersebut juga 

memadukan persyaratan-persyaratan signifikan yang ada di standard dan 

manangkap lingkup yang luas dari auditor internal modern yang telah 

menekankan pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan risiko, 

tata kelola, dan control. 

  Sesuai dengan Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI) 

(2004:9) audit internal diartikan sebagai berikut: 

 “Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 
dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya 
melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi 
dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses 
governance”. 

 
 
 
 
 



 Definisi tersebut mencerminkan kata kunci audit internal sebagai berikut: 

1. Kegiatan assurance dan objektif 

Aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi bagi organisasi atau perusahaan. 

2. Independen dan objektif 

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan 

secara bebas dan objektif. Kemandirian para auditor internal dapat 

memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana 

hal ini sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana 

mestinya. 

3. Status organisasi unit internal audit haruslah memberikan keleluasan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. 

Para auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif yaitu 

sikap bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 

4. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi 

Auditor internal diharapkan dapat membantu organisasi untuk dapat mencapai 

tujuan organisasi. 

5. Pendekatan yang sistematis dan teratur 

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus tepat pada pokok 

permasalahan atau tidak biasa, sehingga permasalahan yang dihadapi 

organisasi atau perusahaan dapat terdeteksi. 

6. Pengelolaan risiko 

Audit internal memiliki fungsi dalam membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian 

intern. 

7. Pengendalian 

Audit internal memiliki fungsi dalam membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi, efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan 

pengendalian intern secara berkesinambungan. 



8. Proses governance 

Audit internal memiliki fungsi dalam menilai dan memberikan rekomendasi 

yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-

tujuan antara lain sebagai berikut: 

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

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-

unit yang tepat di dalam organisasi 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan 

informasi antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, auditor 

eksternal, serta manajemen. 

 Audit internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 

pencapaian tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas operasional 

organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi 

kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. 

Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan 

atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif, dalam bentuk 

laporan hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan 

internal organisasi. 

 Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan yang disebut sebagai auditor internal. Untuk 

menjamin kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara 

independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang yang jelas dalam 

menjalankan tugasnya serta menempati kedudukan khusus dalam struktur 

organisasi. Hal ini menekankan bahwa auditor internal bertanggung jawab kepada 

pimpinan organisasi secara langsung. 

 

 

 

 



 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

1. Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian yang dilakukan oleh 

pegawai organisasi itu sendiri. 

2. Walaupun penilaian dilakukan oleh organisasi, namun sifat penilaian yang 

dilakukan haruslah independen dan objektif. 

3. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen organisasi secara 

langsung. 

 

2.2.2 Tujuan Audit Internal 

Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of Internal 

Auditors dan dikutip oleh Boynton et al (2001;980) adalah sebagai berikut : 

“It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 
of risk management, control, and governance process.” 
 

   Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit internal membantu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu 

pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan pengaturan proses serta 

pengelolaan organisasi. 

 Pada dasarnya tujuan audit internal adalah membantu anggota organisasi 

lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui 

analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan peninjauan ulang atas informasi-

informasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, auditor internal harus 

memperhatikan semua tahapan dari setiap kegiatan operasi perusahaan dan catatan 

akuntansi atas kecurangan serta hal lainnya. 

 

2.2.3 Fungsi Audit Internal 

Pengertian Fungsi audit internal menurut Mulyadi dkk (1998;202), yaitu : 

“Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa yaitu menyediakan jasa 
analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi 
kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak yang lain, yang setara 
dengan wewenang dan tanggungjawabnya”. 



 Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukkan 

bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas 

catatan-catatan akuntansi.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melaksanakan kegiatan-kegiatan 

berikut ini: 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal 

dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan 

biaya yang minimum. 

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 

dipatuhi. 

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam 

perusahaan.  

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 

Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern 

dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi 

audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk 

mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern lainnya. 

 Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas 
kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga 
harus melakukan suatu penilaian dari berbagai fungsi operasional. 

 

2.2.4 Kualifikasi Auditor Internal  

a. Independensi 

 Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk 

memenuhi kewajiban profesionalisme; memberikan opini yang objektif, tidak 

biasa, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan 

sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor internal harus bebas dari 



hambatan dalam melaksanakan auditnya. Indikator independensi professional 

menurut Sawyer’s (2003:35-36) adalah sebagai berikut: 

1. Independensi dalam 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. Independensi dalam verifikasi 

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

yang relevan dengan audit yang dilakukan  

b. Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen selama 

verifikasi audit 

c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang 

diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti 

d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit 

3. Independensi dalam pelaporan 

a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari 

fakta-fakta yang dilaporkan 

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

laporan audit 

c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi 

dalam interprestasi auditor 

d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai 

fakta atau opini dalam laporan audit internal 

 

b. Kompetensi 

 Audit internal harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kecermatan 

professional. Kompetensi diperlukan untuk menentukan penyebab masalah-

masalah operasional dan membuat rekomendasi yang sesuai. Kompetensi 



merupakan masalah utama, bila audit operasional menyangkut masalah-masalah 

operasi yang bercakupan luas. 

 Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa independensi menjadikan auditor 

objektif dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai dalam pemeriksaannya, 

sedangkan kompetensi menjadikan auditor professional dalam menjalankan 

pemeriksaanya. 

 Menurut Pickett (2000:135) kemahiran professional meliputi: 

1. Staffing, mengacu pada persyaratan bahwa bagian internal audit harus 

memberikan jaminan mengenai keahlian dan latar belakang pendidikan 

internal audit yang memadai. 

2. Knowledge, skill, and disciplines, mensyaratkan bagian audit internal harus 

mempunyai pengetahuan keahlian dan disiplin yang tinggi untuk 

melaksanakan tanggung jawab auditnya. 

3. Supervision, mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus menyediakan 

jaminan bahwa audit internal harus diawasi sebagaimana mestinya. 

4. Compliance with standard, mensyaratkan bahwa auditor internal harus 

memenuhi standar-standar pelaksanaan professional dalam melakukan audit. 

5. Human relations and communications, mensyaratkan bahwa auditor internal 

harus terlatih dalam berhubungan dengan pihak lain dan dalam melakukan 

komunikasi secara objektif 

6. Continuing education, mensyaratkan bahwa auditor internal harus memelihara 

kompetensi pekerjaan melalui pendidikan lanjutan. 

7. Due professional care, mensyaratkan bahwa audit internal harus melatih 

keahlian profesionalnya dengan berusaha mendapatkan pendidikan lanjutan 

untuk melaksanakan audit internal. 

 

2.2.5 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Auditor Internal   
 Agar dapat menjalankan fungsi audit internal dengan baik, auditor internal 

harus mengetahui wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya dengan jelas. 
Wewenang auditor internal menurut Warren et al (1998;A2-23) adalah sebagai 
berikut : 



“Management’s express the related authority should provide the internal 
auditor with full access to all of the organization’s records, properties, 
and personnel that could be relevant to the subject under review. The 
internal auditor should be free to review and appraise policies, plans, 
procedures, and records.” 

 

 Standar Profesi Audit Internal (2004 ; 8-13) merupakan pedoman bagi 

auditor internal bagi auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung 

jawabnya. 

“1.   Independensi dan Objektivitas (SPAI; 1100) 

 Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal objektif dalam 

melaksanakan pekerjaannya 

2.   Keahlian dan Kecermatan Profesional (SPAI; 1200) 

 Menyatakan penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian 

dan kecermatan profesional. Fungsi audit internal secara kolektif harus 

memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

  3.  Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal (SPAI; 

1300)    

 Menyatakan penangggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan 

dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup 

seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus-menerus memonitor 

efektivitasnya.  

  4   Pengelolaan Fungsi Audit Internal (SPAI:2000) 

 Menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola 

fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa 

kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

  5.  Lingkup Penugasan (SPAI; 2100) 

 Menyatakan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian , 

dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, 

dan menyeluruh.” 



Tanggung jawab auditor internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2000 ; 21) 

adalah sebagai berikut : 

a. “Tanggung jawab direktur audit internal adalah untuk 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 meyajikan program yang telah dibuat untuk 

persetujuan. 

b. Tanggung jawab seorang supervisor adalah untuk membantu direktur 

audit internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan 

membantu dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor 

independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai dengan 

duplikasi usa  

Berdasarkan pendapat tersebut, wewenang yang dimiliki oleh auditor 

internal dalam melaksanakan audit yang bebas untuk menelaah dan menilai 

kebijakan-kebijakan rencana, prosedur, dan sistem yang telah ditetapkan. 

Wewenang yang diberikan harus dari manajemen dan disetujui oleh dewan 

direksi. 

Tugas auditor internal menurut Mulyadi (1994;103) adalah sebagai  
berikut : 

“Tugas auditor internal adalah menyelidiki, menilai pengendalian intern 
dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan 
demikian auditor internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya 
adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian 
intern yang lain.” 
 
Karena tugas auditor internal adalah memeriksa dan meneliti keseluruhan 

kegiatan perusahaan, seorang auditor internal harus menguasai semua aspek ruang 
lingkup perusahaan, baik yang berhubungan dengan prosedur akuntansi, 
keuangan, produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran. 

 Tanggung jawab auditor internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001;322.2) adalah 
sebagai berikut : 

 



“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain 
kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang 
setara, wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung 
jawab tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang 
berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”. 
 

2.2.6 Pelaksanaan Audit Internal 

      Ruang Lingkup Audit Internal 

 Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi ketepatan 

dan efektivitas struktur pengendalian intern organisasi dan kualitas atau mutu 

pelaksanaan kerja dalam memikul tanggung jawab yang dibebankan. 

 Berikut ini ruang lingkup pekerjaan audit internal menurut Amin (2000;iii)  

“1. Meneliti dan menilai baik tidaknya penerapan pengendalian akuntansi, 
keuangan, dan cara-cara pengendalian lainnya, serta meningkatkan 
pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 

2. Meyakinkan sejauh mana kebijakan, rencana-rencana, prosedur-
prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati. 

3. Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat 
dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam 
kerugian atau kehilangan. 

4. Memeriksa sejauh mana management data yang telah dikembangkan di 
dalam perusahaan dapat diandalkan. 

5. Menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab 
atau kewajiban yang diserahkan. 

6. Mengajukan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi 
operasi”. 
  

Dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas audit internal tersebut dapat 

dikatakan bahwa audit internal mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

berhubungan dengan aktivitas kepatuhan, pengujian, dan penilaian. 

 Aktivitas kepatuhan (compliance) dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan terhadap prosedur, rencana, kebijakan, dan prinsip akuntansi yang telah 

diterapkan oleh manajemen dan terhadap peraturan-peraturan pemerintah. 

 Aktivitas pengujian (verification) dilakukan untuk menguji keandalan 

data-data yang disajikan atau dihasilkan oleh tiap-tiap bagian perusahaan yang 

meliputi pengujian terhadap pengamanan harta perusahaan dari kemungkinan 

kerugian.  



 Aktivitas penilaian (evaluating) sangat erat kaitannya dengan kelayakan 

dan aktivitas pengendalian intern perusahaan seperti penilaian terhadap efisiensi 

operasi dan prosedur pencatatan serta penilaian terhadap pelaksanaan otorisasi dan 

tingkat kualifikasi hasil penugasan yang berkaitan satu sama lain. 

 

a. Program Audit Internal 

Program adalah langkah-langkah yang disusun secara rinci yang kemudian 

dilaksanakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Supaya pelaksanaan audit 

internal dapat berjalan dengan baik dan lancar, penyusunan program audit harus 

direncanakan dengan baik. Program audit ini akan berhubungan dengan setiap 

subjek yang diperiksa dan dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan 

pengawasan yang efektif atas kegiatan audit. 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan 

secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, program audit merupakan petunjuk 

bagi auditor internal dalam melaksanakan audit sehingga auditor internal dapat 

mengarahkan pekerjaannya kepada tujuan yang telah ditetapkan. 

Program audit menurut Standar for Profesional Practice Internal Auditing 

tahun 2000 yang dikutip oleh Boynton et al (2001;983) adalah sebagai berikut : 

“1. Planning the audit, auditor internal harus merencanakan setiap 
pelaksanaan audit. 

2. Examining and evaluating information, auditor internal harus 
mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan mendokumentasikan 
informasi untuk mendukung hasil audit. 

3. Communicating result, auditor internal harus melaporkan hasil 
pekerjaan audit mereka. 

4. Following up, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk 
meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan 
temuan audit”. 
 
 

b. Laporan Audit Internal 

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, 

laporan ditujukkan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang 

untuk memperkuat pengendalian internal, menentukan ditaatinya prosedur atau 



kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa 

pengendalian intern yang telah ditetapkan cukup baik, ekomomis, dan efektif. 

Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan kepada manajemen 

apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan 

cara-cara perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan 

mengawasi perbaikan tersebut. 

Laporan hasil audit menurut Konsersium Organisasi Audit Internal (2004 ; 

16-17) 

“Audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 

waktu”. 

1. Kriteria komunikasi 

a. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugsan, simpulan, 

rekomendasi , dan rencana kegiatan. 

b. Komunikasi akhir dianjurkan untuk member apresiasi dalam komunikasi 

hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang di-

reviewed 

c. Komunikasi hasil akhir penugasan, bila dimungkinkan memuat opini 

keseluruhan dan kesimpulan auditor internal 

d. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, 

maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatassan dalam 

distribusi penggunaanya. 

2. Kualitas komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, 

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

3. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar 

Dalam hal ini terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang 

mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus 

mengungkapkan: 

a. Standar yang tidak dipatuhi 

b. Alasan ketidakpatuhan 

c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 



c. Tindak Lanjut Auditor 

Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dari langkah kerja audit 

internal. Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai 

keyakinan bahwa tindakan yang di ambil sesuai dengan yang dilaporkan pada 

temuan audit. Bagian audit internal harus menentukan bahwa manajemen telah 

melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu 

yang diharapkan. 

Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;18), yaitu: 

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak 
lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah 
melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena 
tidak melakukan tindak lanjut.” 
 
Pekerjaan audit internal hanya mungkin efektif apabila pihak manajemen 

memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut serta memberikan tindak lanjut atas 

hasil pekerjaan audit internal itu dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

 

2.3 Efektivitas 

 Dalam dunia bisnis sekarang ini suatu perusahaan harus siap dalam 

menghadapi berbagai tantangan, untuk itu pihak manajemen harus merancang 

strategi, sistem dan kebijakan agar operasi perusahaan dapat berjalan pada tingkat 

efisiensi dan efektivitas yang tinggi. 

 Secara umum efektivitas adalah suatu bauran atau angka yang 

menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran tercapai. 

 Adapun pengertian efektivitas menurut Rob Reiders (2002:10) adalah 

sebagai berikut: 

“efektivitas adalah benefit yang dapat dicapai oleh organisasi berdasarkan 

pada tujuan dan objektivitasnya atau criteria pengukuran lainnya” 

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Sawyer’s et al (2005:211) adalah 

sebagai berikut: 

 “Efektivitas menekankan pada hasil actual dari dampak atau kekuatan 

untuk menghasilkan dampak tertentu”. 



Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

adalah suatu tingkat keberhasilan dalam usaha mencapai apa yang menjadi tujuan 

organisasi yang telah ditentukan dan berhubungan dengan hasil-hasil dari suatu 

kegiatan dan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengetahui hasil kegiatan 

tersebut. 

 

2.4. Kas 

 Kas merupakan aktiva lancar yang paling berharga bagi perusahaan karena 

sifatnya yang likuid. Hampir semua transaksi bermula dan berakhir ke penerimaan 

kas atau pengeluaran kas. Tanpa tersedianya kas yang memadai, perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibatnya kegiatan 

atau aktivitas perusahaan akan terhambat dan tujuan tidak dapat dicapai. 

 

2.4.1. Pengertian Kas  

 Kas adalah aktiva perusahaan yang selalu berputar ke segenap bagian 

dalam tubuh perusahaan. Kas merupakan media pertukaran dan dasar untuk 

mengukur perkiraan yang terdapat didalam laporan keuangan karena kas bersifat 

relevan, sederhana serta dipakai secara universal di dalam menilai perubahan 

modal dan pertukaran barang dan jasa. 

 Kas juga dimasukkan sebagai aktiva lancar karena kas memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi, bahkan paling tinggi diantara semua aktiva perusahaan 

yang ada. Oleh karena itu, didalam mengelola kas harus diterapkan suatu 

pengendalian yang baik atas kas, karena kas sering dijadikan alat untuk 

melakukan penyelewengan dan kecurangan. 

 Pengertian kas menurut Mulyadi (2002;373) adalah sebagai berikut: 

 “Kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos wesel, 

certified check, cashiers’ check, cek pribadi, dan bank draft, serta dana 

yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau 

perjanjian yang lain”. 

 

 



 Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan ( 2002 : 31.3 ) 

menyebutkan bahwa : 

“Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta  

asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.“ 

Pengertian kas adalah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang 

ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk pertukarannya 

ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Sementara itu 

pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang 

diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional.  

Pengertian kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (1996-PSAK 9.2) 

menyebutkan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan”. 

Pengertian kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002-PSAK 31.3) 

menyebutkan bahwa: 

“Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing 

yang masing berlaku sebagai alat pembayaran yang sah”. 

Pengertian kas adalah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang 
ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk pertukarannya 
ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Sementara itu, 
pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang 
diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional. 

Bentuk kas yang sangat mudah untuk disembunyikan dan mudah untuk 

dipertukarkan (transferable), sehingga jika hilang akan sulit untuk melacaknya. 

Karena faktor risiko tinggi yang melekat pada kas tersebut, sehingga dibutuhkan 

tindakan-tindakan pengendalian dan pengamanan yang baik. 

 

 

 

 

 



2.4.2. Sifat dan Komposisi Kas 

 Menurut Smith and Skousen (1992:267) sifat dan komposisi kas adalah 

sebagai berikut: 

 “To be reported as “cash”, an item must be readily available and not 
restricted for use in the payment of current obligations. Item that are 
classified as cash include coin and currency on hand and unrestricted 
funds available on deposit in a bank, which are often called demand 
deposits since they can be with drawn upon demand”. 

  
 Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk dilaporkan 

sebagai “kas”, harus siap tersedia untuk pembayaran kewajiban saat ini dan harus 

bebas dari pembatasan kontrak yang membatasi penggunaannya untuk 

penyelesaian hutang. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dana yang tersedia 

pada simpanan pada bank, cek dan giro bilyet. 

  Kelancaran pembiayaan perusahaan,terutama tergantung oleh ada tidaknya 

uang tunai. Uang tunai yang ada dalam perusahaan harus tersedia dengan cukup. 

Pada umumnya, setiap perusahaan memiliki petty cash fund atau dana kas kecil 

untuk sejumlah pengeluaran sehari-hari. Ada beberapa motif untuk menahan uang 

kas dalam perusahaan yaitu: 

1. Motif transaksi 

Motif menahan uang kas yang digunakan perush untuk menyelenggarakan 

kegiatan sehari-hari seperti pembelian dan penjualan. 

2. Motif berjaga-jaga 

Motif menahan uang kas yang diperlukan untuk kemungkinan kebutuhan 

medadak. 

3. Motif spekulasi  

Motif menahan uang kas untuk spekulasi yang diperluksan jika perusahaan 

harus mengadakan transaksi yang dapat menghasilkan laba atau 

kesempatan bisnis yang menguntungkan. 

 

 

 

 



2.4.3 Fungsi Kas 

 Kas adalah aktiva yang tidak produktif oleh karenanya harus dijaga, agar 

jumlah kas tidak terlalu besar sehingga tidak ada uang kas yang menganggur. 

Daya beli uang bias berubah-ubah mungkin naik atau turun, tetapi kenaikan atau 

penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas. 

 Kas juga menjadi begitu penting, karena baik perorangan, perusahaan dan 

bahkan pemerintah harus mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, yaitu 

mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar 

kewajibannya pada saat jatuh tempo agar aktivitas operasional perusahaan yang 

bersangkutan dapat terus berlangsung. 

 Fungsi kas menurut Keiso and Weygandt (1998:332) adalah: 

“Cash, the most liquid assets in the standard medium of excahange and 

the basic for measuring and accounting for all other items”. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi kas adalah: 

1. Memberi dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos-pos yang 

lain dalam neraca. 

2. Karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian, maka kas dapat 

terlibat secara langsung dalam hampir semua transaksi usaha. 

3. Untuk mengetahui posisi likuiditas perusahaan. 

 

2.4.4 Pengelolaan Kas 

 Manajemen kas atau pengelolaan kas merupakan salah satu fungsi 

manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kas. Manajemen kas dapat 

dianggap sebagai suatu fungsi keuangan yang mendasar dalam kebanyakan 

perusahaan karena kas mempunyai kedudukan sentral dalam usaha sehari-hari, 

maupun bagi keperluan yang menunjang pelaksanaan operasi perusahaan. Jumlah 

kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran usaha sehari-hari, maupun bagi 

keperluan yang menunjang pelaksanaan keputusan-keputusan strategis berjangka 

panjang, seperti: usaha penelitian dan pengembangan, usaha perluasan kapasitas, 

dan sebagainya. 



 Tujuan utama perusahaan dalam mengelola kas pada dasarnya adalah 

meminimalkan risiko perusahaan dalam keadaan insolvency, yaitu keadaan 

perusahaan yang tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang tepat pada 

waktunya. Dalam keadaan demikian, perusahaan secara teknis dapat dikatakan 

bangkrut. 

 Jumlah kas yang berlebihan atau kurang, keduanya mempunyai akibat 

negatif bagi perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya 

berbagai kewajiban, seperti hutang gaji dan hutang bank, hutang dagang kepada 

supplier dan sebagainya. Jelas hal ini akan menurunkan produktivitas kerja serta 

merugikan nama baik perusahaan dimata supplier, sebaliknya kas yang berlebihan 

berarti menyerap dana modal kerja yang langka dan mahal, sehingga menaikkan 

beban tetap perusahaan. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mencapai tujuan dari manajemen 

kas, harus didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Adanya anggaran kas yang direncanakan dengan baik yaitu dengan 

mengestimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode yang akan 

datang 

2. Adanya pengelolaan atas penerimaan dan pengeluaran kas 

3. Investasi yang terarah atas dana yang berlebihan  

4. Menjalin hubungan baik dengan bank 

5. Adanya pengendalian intern kas atas penerimaan dan pengeluaran kas. 

 
Alasan perlunya dilakukan pengelolaan dan pengendalian kas adalah 

sebagai berikut: 

1. Kas merupakan aktiva lancar yang mudah sekali disalahgunakan. 

Pengendalian terhadap kas harus dibentuk atau diciptakan untuk 

meyakinkan bahwa kas milik perusahaan tidak disalahgunakan untuk 

kepentingan pribadi oleh seseorang dalam hubungannya dengan 

perusahaan. 

2. Jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus diatur secara hati-

hati sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kas pada suatu 



waktu. Pengeluaran kas secara harian, seperti membayar seluruh keperluan 

dan jasa yang diperlukan atau dibeli oleh perusahaan dan menyelesaikan 

seluruh kewajibannya jika jatuh tempo, mengharuskan suatu dan kas yang 

memadai yang harus tetap dipertahankan untuk kebutuhan tersebut. 

Pada sisi lain, kas bukan merupakan aktiva yang produktif (dimiliki tetapi 

tidak dapat memberikan pengembalian), sehingga tidak perlu memegang uang 

dalam jumlah yang besar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan secara harian 

dan suatu jumlah tertentu untuk berjaga-jaga. Kas yang lebih dari suatu jumlah 

yang dibutuhkan, harus diinvestasikan dalam suatu jumlah yang dibutuhkan, harus 

diinvestasikan dalam surat berharga yang memberikan penghasilan atau dalam 

aktiva produktif lainnya. 

 

a. Pengelolaan atas Penerimaan Kas 

 Menurut Mulyadi (2001:456), penerimaan kas terdiri dari jaringan 

prosedur sebagai berikut: 

a. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai 

b. Prosedur penerimaan kas dari piutang 

c. Prosedur penyetoran kas ke bank 

Sumber penerimaan kas dalam perusahaan manufaktur berasal dari 

penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Dalam pengelolaan kas yang 

baik, setiap penerimaan kas harus disetor dalam jumlah penuh ke bank pada hari 

yang sama atau hari kerja berikutnya. Tidak diperkenankan melakukan 

pengeluaran kas dari kas yang diterima dari sumber-sumber tersebut dengan 

demikian catatan penerimaan kas didalam jurnal penerimaan kas dapat 

direkonsiliasi dengan catatan setoran ke bank yang terdapat dalam rekening Koran 

bank. Dengan kata lain, catatan kas perusahaan dapat dicek ketelitian atau 

keabsahannya dengan cara membandingkan dengan catatan bank. 

Prosedur pencatatan penerimaan kas. Prosedur yang dapat digunakan 

adalah: 

a. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi penerimaan kas dan setiap 

penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank 



b. Diadakan pemisahan fungsi penerimaan kas dan fungsi pencatatan kas 

c. Diadakan pengawasan ketat terhadap fungsi penerimaan kas, selain itu 

setiap hari dibuat laporan kas. 

 

b. Pengelolaan atas Pengeluaran Kas 

 Menurut Mulyadi (2001:515) pengeluaran kas terdiri dari jaringan 

prosedur sebagai berikut: 

“a. Prosedur pembuatan bukti kas keluar  

b. Prosedur pembayaran kas 

c. Prosedur pencatatan pengeluaran kas”. 

 Pengendalian intern yang baik mengharuskan setiap pengeluaran kas 

dilakukan dengan cek. Untuk pengeluaran yang jumlahnya relative kecil 

dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan sistem imprest. 

Pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin diterimanya pembayaran tersebut 

oleh perusahaan yang berhak menerimanya dan memungkinkan dilibatkannya 

pihak ketiga (dalam hal ini bank) untuk ikut serta mengawasi pengeluaran kas. 

Dengan demikian, sistem pengeluaran kas ini hanya akan menyangkut 

pengeluaran kas dengan cek saja, sedangkan kas yang tidak dapat dilakukan 

dengan cek diatur dalam sistem kas kecil. 

 Prosedur pengawasan yang penting adalah: 

a. Semua pengeluaran kas menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-

pengeluaran kecil dibayar dengan kas kecil 

b. Dibentuk kas kecil yang diawasi ketat 

c. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti (dokumen) 

yang lengkap 

d. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tentu 

e. Diharuskan membuat laporan kas harian. 

 

 

 

 



2.3.7 Efektivitas Pengelolaan Kas 

 Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002;4) adalah sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan”. 

 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas 

menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. Hal ini berarti penilaian efektivitas didasarkan pada sejauh 

mana tujuan suatu organisasi dapat dicapai. Jadi efektivitas merupakan gambaran 

tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam 

melakukan audit internal, auditor akan merumuskan hal-hal yang dapat 

meningkatkan efektivitas manajemen perusahaan untuk tindakan perbaikan di 

masa yang akan datang. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan kas adalah 

memaksimalkan uang yang tersedia dan pendapatan bunga yang menganggur dan 

termasuk pencegahan terhadap kesalahan pada perkiraan kas, merupakan langkah 

awal yang baik untuk mencegah kesalahan yang terjadi dalam mengelola kas serta 

pada perkiraan-perkiraan lainnya. 

 Jika dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan kas adalah 

kemampuan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencegah terjadinya suatu 

kesalahan pada perkiraan kas dan kemampuan suatu perusahaan atau organisasi 

untuk memaksimalkan uang yang tersedia dan pendapatan bunga dalam 

menjalankan aktivitas operasioanalnya. 

 

2.5 Peranan Audit Internal dalam meningkatkan pengelolaan kas 

Pengendalian intern merupakan alat bantu manajemen dalam usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengetahui baik tidaknya pengendalian intern 

yang telah dijalankan perusahaan, harus ada penilaian terhadap pengendalian 

intern tersebut.  



Untuk memeriksa dan menilai keefektifan pengendalian intern yang telah 

ditetapkan, diperlukan audit internal yang telah ditetapkan serta menilai juga 

petugas yang melaksanakannya. 

Aktivitas pengelolaan kas dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari 

kegiatan pengendalian apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapkan 

suatu pendapatan yang maksimal. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas 

pengelolaan kas, manajemen memerlukan adanya laporan-laporan untuk 

menganalisis aktivitas tersebut untuk mengungkapakan penyimpangan-

penyimpangan dari tujuan, standar atau dari kriteria yang diterapkan agar segera 

dapat diambil suatu tindakan perbaikan. 

Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah penyelewengan 

atau kesalahan dalam pengendalian, karena audit internal akan bergerak secara 

konstan dan terus menerus untuk ketetapan dan perbaikan dari pengendalian. 

Jadi audit internal atas pegelolaan kas meliputi audit terhadap semua aspek 

pengendalian intern pengelolaan kas, sehingga dapat diketahui  keefektifan 

pengendalian pengelolaan kas. 

Suatu fungsi dikatakan efektif apabila dalam kegitan manajemennya 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pengendalian intern 

pengelolaan kas dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai tujuan 

pengendalian intern pengelolaan kas yang telah ditetapkan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


