
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 

 Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2000;268) adalah sebagai 

berikut: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

ia menjalankan suatu peranan”. 

 

2.2  Pengertian Audit 

Pada dasarnya pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan 

pemeriksaan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pengertian 

pemeriksaan terdapat dua unsur yang selalu kita temui yaitu kondisi dan kriteria. 

Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat 

pada objek yang diperiksa. Kriteria adalah yang seharusnya dikerjakan atau hal 

yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Kriteria merupakan bahan 

pembanding sehingga dapat menetapkan apakah suatu kondisi menyimpang atau 

tidak. Arens at all (2006;11) mendefinisikan auditing sebagai berikut: 

“ Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information 
to determine  and report on the degree of correspondence between the 
information established criteria. Auditing should be done by a competent 
and independent person”. 

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses 

pengumpulan data pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat 

diukur mengenai satu kesatuan usaha yang dilakukan oleh seorang yang kompeten 

dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian 

antara tingkat informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. 



Sedangkan menurut The American Accounting Association (AAA) dikutip 

dari Robertson dan Louwers (2002;7) mendefinisikan auditing : 

“ Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluations 

evidence regarding assertions and established criteria and 

communicating the result to interested  users”. 

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai bukti suatu proses yang 

sistematis atas perolehan dan pengevaluasian bukti secara objektif mengenai 

asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para 

pengguna yang tertarik. 

Dari definisi tersebut dapat dilihat tentang beberapa karakteristik dari audit 

yaitu : 

1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti 

atau informasi.  

2. Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan informasi atau keterangan 

yang digunakan oleh seorang auditor untuk menilai tingkat kesesuaian 

informasi. 

3. Adanya tingkat kesesuaian (degree of correspondence) dan kriteria 

tertentu (established criteria). 

4. Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kualifikasi yang 

diperlukan untuk melakukan audit. Seorang auditor harus kompeten dan 

independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya. 

5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan. 

 

2.3 Jenis - Jenis Audit 

Menurut Arens at all (2000;11-12) ada tiga jenis audit, yaitu : 

 



1. “Financial Statement Audit 
Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan 

suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dengan tujuan 

memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan  

tersebut sesuai dengan kriteria yang berlaku atau tertentu. 

2. Operational Audit 
Pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian 

dan prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas tersebut. Pada akhir 

pemeriksaan operasional biasanya diajukan saran-saran rekomendasi 

pada manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

3. Compliance Audit 
Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan atas ketaatan 

pelaksanaan suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh 

pihak yang berwenang, baik pihak atasan perusahaan maupun 

pemerintah”.  

 

2.4 Audit Internal 

2.4.1  Pengertian Audit Internal 

Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal ( 2004;5), 

audit internal yaitu: 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif, 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 mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses governanace”.  

 Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA, 1999:14) internal 

auditing didefinisikan sebagai berikut : 



“Internal auditing is an independent and objective assurance and 

consulting activity that guided by a philosophy of adding value to improve 

the operations of the organization. It assists an organization in 

accomplishing its objectives by bringing a systematic and disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of organization’s risk 

management, control and governing processes”. 

 Redefinisi audit internal yang telah ditetapkan oleh IIA’s Board of 

Directors pada Juni 1999 adalah: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

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

It helps an organizations accomplish it’s objectives by bringing a 

systematic, displined approach to evaluate and improve the effectiveness 

of risk management, control and governance processes”. 

Audit internal menurut pengertian di atas adalah suatu aktivitas pemberian 

jaminan keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan 

suatu pendekatan disiplin yang sistematis dan meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaannya. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah : 

1. Suatu aktivitas independen objektif. 

Definisi terdahulu menggambarkan audit internal sebagai fungsi penilaian 

independen yang dibentuk dalam organisasi, sedangkan definisi baru 

mengakui profesi dengan lebih fleksibel dan meninggalkan konsep 

independensi yang didefinisikan secara sempit. 

2. Aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi. 

Fungsi penilaian tidak lagi menjadi jasa yang diberikan oleh audit internal 

dan tidak mengantisipasi peran auditor yang meningkat dan pengaruhnya 



yang makin berkembang dalam organisasi. Konsep aktivitas pemberian 

jaminan dan konsultasi memfokuskan pada para pengguna jasa, bila 

profesi auditor internal tidak dapat memenuhi kebutuhan pada para 

pengguna, mereka akan memperolehnya dari pihak luar perusahaan. 

3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi.  

Konsep ini menempatkan audit internal ke inti organisasi. Perubahan 

filosofi ini sepenuhnya dapat diterima oleh semua auditor. Sebagian 

auditor merasa bahwa istilah “memberi nilai tambah” akan menjadi usang 

dan sebagian orang merasa bahwa auditor internal hanya bertanggung 

jawab kepada komite audit. Bukti yang ada menunjukan sebagian besar 

auditor memberikan nilai tambah bagi organisasi sebab hasil aktivitas 

tersebut menginformasikan kepada manajemen tentang efektivitas struktur 

pengendalian yang dimilikinya. Manajemen menghendaki agar semua 

orang dalam organisasi dapat memberikan nilai tambah. 

4. Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. 

Definisi baru berusaha mengkaitkan audit internal dengan faktor penting 

dan proses inti dengan menempatkan aktivitas audit internal sebagai suatu 

usaha untuk organisasi dalam mencapai tujuannya. 

5. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian dan proses pengelolaan organisasi. 

Menurut Hiro Tugiman (2004;13) perbandingan konsep kunci pengertian audit 

internal terlihat dalam tabel di bawah ini. 

 

 

 



Tabel 2.1 

Lama (1947) Baru (1999) 

1.Fungsi penilaian independen yang   

dibentuk dalam suatu organisasi 

1. Suatu aktivitas independen objektif 

2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas memberikan jaminan 

keyakinan dan konsultasi 

3.Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas 

organisasi sebagai bentuk jasa yang 

diberikan bagi organisasi 

3. Dirancang untuk memberikan suatu 

nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi 

4.Membantu agar para anggota organisasi 

dapat menjalankan tanggungjawabnya 

secara efektif 

4. 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 

5. Memberikan suatu pendekatan 

disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektivan manajemen risiko, 

pengendalian dan proses pengaturan 

dan pengelolaan organisasi 

 

 

2.4.2    Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Secara umum tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen 

menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan 

dan keefektifan dari pengendalian internal perusahaan dan kualitas pelaksanaan 

aktivitas-aktivitas perusahaan. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, 

penilaian dan mengajukan saran. 



Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004;8) menyatakan 

bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan Tanggungjawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Inetrnal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari 
pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi ”. 

Sedangkan mengenai ruang lingkup audit internal menurut The Institute of 

Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001;983) adalah sebagai 

berikut : 

“The scope of audit internal should encompass of the adequacy and 
effectiveness the organizations system of performance in carrying out 
assigned  responsibilities; (1) reability and integrying of information; (2) 
compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and 
contracs; (3) safeguarding of asset; (4) economical and efficients use of 
resources; (5) accomplishment of established objectives and goals for 
operations programs”. 

Definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal harus 

meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap kemandekan dan efektivitas 

sistem pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja berkaitan dengan 

tanggungjawab anggota organisasi, yang mencakup :  

1. Keandalan dan keutuhan informasi. 

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana , prosedur, hukum dan peraturan serta 

kontrak. 

3. Perlindungan terhadap harta benda. 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. 

5. Pencapaian tujuan perusahaan. 

Pada tahun 2000, Le Roy Bookal mengemukakan tujuan audit internal 

yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2001:29) sebagai berikut: 

“Internal auditing goals and objectives: 
1. Maximize shareholder value 
2. Protect other stakeholders interests 
3. Protect company assets 



4. Insure compliance with laws, regulations and protocols 
5. Achieve objectives in an ethical manner”. 
Dari pendapat di atas dapat disebutkan bahwa sasaran dan tujuan audit 

internal terdiri dari 5 hal, yaitu: 

1. Memaksimalkan nilai pemegang saham. 

2. Melindungi kepentingan lain para pemegang saham. 

3. Melindungi aset perusahaan. 

4. Memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-

undangan. 

5. Mencapai tujuan dengan cara yang etis. 

 

2.4.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Pelaksanaan audit internal berbeda antara perusahaan satu dengan yang 

lainnya. Hal ini tergantung pada ukuran tingkat pertumbuhan perusahaan dan 

kemampuan  manajemen dalam menggunakan informasi. Walaupun demikian 

terdapat fungsi tertentu terlepas dari ukuran dan tingkatan pertumbuhan masing-

masing perusahaan. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;11) 

menyatakan bahwa fungsi audit internal, yaitu : 

“Penanggungjawab fungsi audit harus mengelola fungsi audit internal 
secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi 
tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi”. 

 
Dari uraian tersebut bahwa fungsi audit internal adalah untuk memantau 

kinerja pengendalian suatu organisasi, menelaah dan mempelajari, menilai 

kegiatan perusahaan, memberikan saran-saran kepada manajemen dalam 

pengambilan suatu keputusan serta memberikan nilai tambah organisasi. 

Tanggungjawab audit internal, Konsorsium Organisasi Profesi Audit 

Internal dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan 

dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi. 



Pernyataan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan 

tanggungjawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara 

formal. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci 

mengenai tanggungjawab Auditor Internal dalam Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP 2001;322,1) yaitu sebagai berikut : 

“Auditor Internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi kepada 
manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara 
wewenang dan tanggunjawabnya tersebut. Auditor internal 
mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 
diauditnya”. 

Secara garis besar dan tanggungjawab seorang auditor internal didalam 

melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas 

kelemahan-kelemahan yang ditemukannya. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan. 

 

2.4.4 Independensi dan Objektivitas Audit Internal 

Penjelasan mengenai independensi dikemukakan oleh IAI (2001) dalam 

SPAP. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum. Ia tidak dibenarkan memihak kepada 

kepentingan siapapun untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Auditor 

independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia 

independen, namun ia juga harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan 

pihak luar meragukan sikap independensinya. Independensi secara intrinsik 

merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang 

dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Untuk menekankan independensi 



auditor dari manajemen, penunjukan auditor di banyak perusahaan dilaksanakan 

oleh dewan komisaris atau komite audit. 

Jenis independensi yang dikemukakan oleh Arens et al (2003:83) adalah 

sebagai berikut : 

1. “Independence in fact 

2. Independence in appearance”. 

Independence in fact timbul pada saat auditor benar-benar mampu 

menjaga suatu sikap yang tidak bias dalam melaksanakan audit, sedangkan 

independence in appearance merupakan hasil tafsiran lain mengenai independensi 

tersebut. Bila auditor melaksanakan independence in fact tetapi penggunanya 

percaya bahwa semua hasil yang mempengaruhi baik independence in fact 

maupun independence in appearance harus dihilangkan untuk menjamin 

penghargaan yang tinggi dari lingkungan. Hal ini diragukan apakah akan dapat 

memecahkan masalah sebanyak yang akan diciptakannya. Kesulitan dalam posisi 

ini adalah bahwa hal tersebut mungkin menegaskan pelayanan terhadap klien 

secara signifikan, kebebaasan para auditor melaksanakan audit dalam cara 

tradisional dan kemampuan perusahaan auditor untuk mempekerjakan staf yang 

kompeten. 

 

2.4.5 Program Audit Internal 

Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

secara efisien dan efektif. Selain itu berfungsi sebagai alat perencanaan juga 

penting untuk mengatur pembagian kerja. Memonitor jalannya kegiatan 

pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengertian program audit menurut Moeller dan Witt (1999;10) adalah 

sebagai berikut : 

“ An Audit program is a tool for planning,directing,and controlling audit 

work and a blueprint for action, specifying the procedures to be followed 

and delineating steps to be performed to meet audit objective”. 



Pengertian dari pernyataan tersebut program audit merupakan alat untuk 

perencanaan, pengarahan-pengarahan dan pengendalian pekerjaan audit yang akan 

dilaksanakan dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;15) tentang 

perencanaan penugasan yaitu : 

“ Auditor Internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan 
rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, 
waktu dan alokasi sumber daya. 

a. Sasaran Penugasan  
Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan. 

b. Ruang Lingkup Penugasan  
Agar sasaran tercapai maka fungsi audit internal harus mempunyai 
ruang lingkup penugasan yang memadai. 

c. Alokasi sumber daya manusia  
Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk 
mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus didasarkan pada 
evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu 
dan kersediaan sumber daya. 

d. Program Kerja Penugasan 
Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program 
kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Program kerja 
harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, 
mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. 
Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum 
dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus 
segera mendapat persetujuan”. 

 

2.4.6  Laporan Audit Internal 

Ratliff dan Wallace (1996:203-204) menyatakan banyak auditor yang 

berpendapat bahwa laporan audit merupakan “produk” audit dan proses audit 

dirancang untuk menghasilkan produk tersebut. Reputasi auditor internal juga 

secara luas berdasarkan pada laporan audit karena laporan audit mewakili 

pelaksanaan keahlian kinerja profesional mereka. Laporan audit internal berisi 



suatu penjelasan mengenai ruang lingkup, tujuan audit, prosedur umum, temuan-

temuan dan rekomendasi-rekomendasi. Auditor paling tidak menyimpan satu 

salinan laporan audit di departemen audit internal dan auditor eksternal sering 

menerima salinan laporan dari auditor internal. 

 

2.5 Pengertian Efektivitas 

 Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindarajan (2001:111) 

adalah sebagai berikut : 

“Effectiveness is determined by the relationship between a responsibility 

centre’s output and it’s objectives”. 

 Perbedaan antara efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan oleh Arens 

(2003) adalah : 

 “Effectiveness refers to accomplishment of objectives, where as effeciency 

refers to the resources used to achieve those objective”. 

 

 Dari kedua definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan 

kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan mamanfaatkan sumber daya 

yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit 

dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan 

sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan. 

 

2.6 Pengendalian Internal 

2.6.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Pengendalian internal yang baik memberikan jaminan yang kuat bahwa 

catatan klien dapat diandalkan dan assetnya dilindungi. Pada saat auditor 

menemukan jenis pengendalian internal yang kuat, jumlah bukti yang dibutuhkan 

akan lebih sedikit daripada pengendalian yang lemah. Oleh karena itu, penilaian 

auditor mengenai pengendalian internal memiliki dampak terhadap proses audit. 



 Pengertian pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring 

Organization yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001:182) adalah: 

 “Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity’s 
board of directors, management, and other personnel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 
following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability 
of financial reporting, and compliance with applicable laws and 
regulations”. 

 
Pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi (2002 : 181) adalah : 

 “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut : 
1. Keandalan pelaporan keuangan. 
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
3. Efektivitas dan efisiensi operasi”. 
 
Dari definisi pengendalian internal tersebut terdapat beberapa konsep 

dasar berikut ini: 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang 

tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur 

entitas. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal 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 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: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 



Definisi pengendalian internal menurut Arens yang dikutip oleh Hiro 

Tugiman (2001: 26) mengemukakan: 

“A system of internal control consist of policies and procedures designed 

to provide management with reasonable assurance that the company 

achieves its objectives and goals”. 

Suatu sistem pengendalian internal menurut IAI dalam SPAP (2001: 

319.2) 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: (1) keandalan 
pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (2) 
kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku”. 

 

2.6.2  Tujuan Pengendalian internal 

 Tujuan pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Bodnar 

dan Hopwood    (2001 : 182) adalah sebagai berikut : 

 “1. Effectiveness and efficiency of operations. 

 2. Reliability of financial reporting. 

 3. Compliance with applicable laws and regulations”. 

Tujuan pengendalian internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Effectiveness and efficiency of operations 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dari semua operasi sehingga dapat mengendalikan biaya yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Reliability of financial reporting 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data 

serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen sehingga 

tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Compliance with applicable laws and regulations 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan 

karyawan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan alat 



pengendali dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan 

dijalankan oleh setiap unit organisasi. 

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil dari suatu 

pengendalian internal yang memadai, sedangkan komponen-komponen 

pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian 

internal yang memadai tersebut. Agar tujuan pengendalian internal tercapai, 

perusahaan harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian 

internal. 

  

2.6.3  Komponen-Komponen Pengendalian internal 

Setiap perusahaan memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang 

berbeda sehingga pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan 

belum tentu baik untuk perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

 Menurut Mulyadi (2002:183) komponen-komponen pengendalian internal 

adalah sebagai berikut:  

 “1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 
 2. Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 
 3. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 
 4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
 5. Pemantauan (Monitoring)”. 
 
Kelima komponen pengendalian internal dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian 

dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personil organisasi 

tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan 

untuk semua unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan 

struktur. 

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para 

pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian internal. 

Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian internal 



sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan 

pengendalian. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam 

suatu entitas antara lain: 

a. Nilai integritas dan etika 

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang 

mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang 

memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang yang tidak 

menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan 

mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian internal. Oleh 

karena itu, tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai 

integritas yaitu suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang 

dikatakan atau telah menjadi komitmennya.  

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Untuk mencapai tujuan entitas, personil di setiap tingakat organisasi 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen tehadap kompetensi 

mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, 

pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan 

kompetensi. 

c. Dewan komisaris dan komite audit 

Untuk menciptakan independensi auditor, perusahaan-perusahaan yang 

go public sebaiknya mengalihkan wewenang penunjukan auditor dari 

tangan manajemen puncak ke tangan dewan komisaris atau komite 

audit. Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam 

perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi 

mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh 

manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif 

menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian 

yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).  



d. Filosofi dan gaya hidup 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic beliefs) yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi 

merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya 

tidak dikerjakan oleh perusahaan. Filosofi memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan: (a) apa yang menjadi alasan perusahaan dalam 

bisnis?, (b) bagaimana perusahaan melaksanakan bisnis?, dan (c) apa 

yang dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai 

bisnis perusahaan? 

Gaya mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu 

entitas harus dilaksanakan.  

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi memberikan rerangka untuk perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring aktivitas perusahaan. 

Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian 

wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

f. Pembagian wewenang dan tanggung jawab 

Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan lebih 

lanjut pengembangan steruktur organisasi. Dengan pembagian 

wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai 

sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di 

samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan 

pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Karyawan merupakan unsur yang paling penting dalam setiap 

pengendalian internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang 

kompeten dan jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat 

dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu 

menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. 



Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, maka 

perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima 

karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan 

memberikan kompensasi atas prestasi mereka. 

2. Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 

identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi umum di 

Indonesia. 

Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan 

adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam 

laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian 

yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, 

dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. 

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan 

khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti : 

a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur 

akuntansi yang belum pernah dikenal. 

b. Perubahan standar akuntansi. 

c. Hukum dan peraturan baru. 

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru 

yang digunakan untuk pengolahan informasi. 

e. Informasi pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi 

pengolahan dan pelaporan informasi dan personil yang terlibat di 

dalam fungsi tersebut. 

3. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua 

personil yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana 

aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada 

di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem 



pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. 

Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar 

akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan 

komunikasi dalam pengendalian internalal. 

4. Aktivitas Pengendalian (Control Activity) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat 

untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat manajemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko 

dalam pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai 

macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi 

organisasi. 

Sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian (yang 

mencerminkan sikap dan tindakan penting terhadap pengendalian) serta 

informasi dan komunikasi (yang memproses transaksi dan 

menyelenggarakan pertanggungjawaban kakayaan dan utang), suatu 

entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberi keyakinan 

bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian 

internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang 

semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun 

pengoperasian pengendalian, pada waktu menentukan apakah pengendalian 

internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan 

apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan.  

 

2.6.4 Keterbatasan Pengendalian internal 

Tidak ada satu sistempun yang dapat mencegah secara sempura semua 

pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena 

pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. 



Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut Mulyadi 

(2002:181) sebagai berikut: 

“1. Kesalahan dalam pertimbangan 
2. Gangguan 
3. Kolusi 
4. Pengabaian oleh manajemen 
5. Biaya lawan manfaat”. 
 

Keterbatasan pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena memadainya informasi, keterbatasan 

waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personil secara keliru mamahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 

dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian 

yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. 

 

 

 



5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal 

tersebut. 

 

2.7   Persediaan 

2.7.1 Pengertian persediaan 

Persediaan selalu terdapat didalam perusahaan yang bergerak dibidang 

industri sebab dengan adanya persediaan, perusahaan akan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen yang memerlukan barang-barang yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Ada beberapa pendapat yang penulis kutip mengenai 

persediaan. 

Pengertian persediaan menurut Dewan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:14.4) adalah sebagai berikut : 

“Persediaan merupakan barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual 
kembali, misalnya barang dagangan dibeli oleh pengecer untuk dijual 
kembali, atau pengadaan tanah dan properti untuk dijual kembali. 
Persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi, atau barang 
dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk 
perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi 
perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti diuraikan dalam 
paragaraf 16, dimana pendapatan yang bersangkutan belum diakui 
perusahaan”. 
 

Menurut Fees dan Warren (1993:346) memberikan definisi persediaan 

sebagai berikut : 

“The term inventories is used to indicate : 
1. Merchandise held for sale in the normal course of bussines. 
2. Material in the process of production of held for production.” 

 

 Berdasarkan paragraf diatas dapat dijelaskan bahwa istilah persediaan 

(inventory) meliputi barang-barang dagangan yang dimaksudkan untuk dijual 

dalam kondisi usaha normal dan bahan baku serta bahan pembantu yang 

diperlukan dalam proses produksi untuk dijual.  

 



2.7.2  Klasifikasi Persediaan 

 Smith dan Skousen (1992 : 348) mengklasifikasikan persediaan sebagai 

berikut : 

“Persediaan terdiri dari tiga kelompok, yaitu 
1. Raw materials are good acquired for use in the production process 
2. Good in process, alternately referred to as work in process, consists of 

materials partly processed and requiring further work before they can 
be sold. 

3. Finished goods are the manufactured products awaiting sale”. 
 

Sedangkan menurut Wilson dan Campbell (1995 : 433) yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera mengenai klasifikasi persediaan 

menyatakan bahwa : 

“Persediaan pada perusahaan industri dapat diklasifikasikan menjadi : 
1. Bahan baku 
2. Bahan pembantu 
3. Barang dalam proses 
4. barang jadi” 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa persediaan 

meliputi tiga kelompok yaitu : 

1. Persediaan bahan baku dan bahan pembantu 

Bahan baku adalah barang-barang yang diperoleh untuk digunakan dalam 

proses produksi. Beberapa bahan baku diperoleh secara langsung dari 

sumber alam, tetapi lebih sering lagi bahan baku diperoleh dari perusahaan 

lain, dan ini merupakan produk akhir dari para pemasok. Sedangkan bahan 

baku yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung 

menjadi bagian dari barang jadi disebut bahan pembantu.  

2. Persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi 

Yaitu barang-barang yang dalam proses produksi masih memerlukan 

pengerjaan lebih lanjut agar dapat dijual. Persediaan ini meliputi tiga unsur 

biaya : 

a. Bahan langsung  

b. Upah langsung 



c. Biaya tidak langsung pabrik atau biaya overhead pabrik 

(manufacturing Overhead) 

d. Persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. 

 

2.7.3  Sistem Pencatatan Persediaan 

Di dalam pencatatan kuantitas persediaan dikenal ada dua sistem 

pencatatan yang digunakan, yaitu : 

1. Perpetual inventory system, yaitu adanya suatu catatan administrasi 

persediaan. Dalam hal ini, pencatatan atas transaksi persediaan 

dilaksanakan setiap waktu baik terhadap pemasukan maupun pengeluaran. 

Sistem ini dilaksanakan terutama untuk barang-barang yang benilai yang 

agak tinggi atau untuk barang-barang yang mudah dicatat terutama 

pemakaian dan pengeluaran dari gudang. 

2. Periodical (Physical) inventory system, yaitu pencatatan atas transaksi 

persediaan hanya untuk pembelian. Pemakaian tidak dicatat dan biasanya 

tidak menggunakan bon pemakaian atau pengeluaran barang. Pada akhir 

tahun diadakan inventarisasi fisik untuk mengetahui sisa persediaan. 

Selisihnya sebagai pemakaian atau pengeluaran dimasukkan ke harga 

pokok penjualan. Jadi, metode ini hanya tepat untuk barang-barang yang 

bernilai rendah atau secara teknis untuk dicatat pemakaian atau 

pengeluarannya. 

 

2.7.4  Metode Penilaian Persediaan 

Salah satu tujuan akuntasi persediaan, termasuk penilaian persediaan 

adalah untuk menetapkan penghasilan yang wajar dengan membebankan biaya 

yang bersangkutan terhadap penghasilan perusahaan. 

Sebagai dasar penilaian persediaan, Dewan Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:14.5) menyatakan bahwa : 

“Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, 
mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value)”. 
 



Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, 

dan biaya lain yang timbul samoai persediaan berada dalam kondisi dan tempat 

yang siap untuk dijual atau dipakai (prensent location and Condition), sedangkan 

yang dimaksud dengan nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam 

kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya 

yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. 

Dalam melakukan penilaian terhadap persediaan, terdapat bermacam-

macam metode yang dapat digunakan sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Ikatan 

Akuntasi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:14.20) adalah 

sebagai berikut : 

“Biaya persediaan, kecuali yang disebutkan dalam paragraf 40, harus 
dihitung dengan menggunakan rumusan biaya masuk pertama keluar 
pertama (MPKP atau FIFO), Rata-rata Tertimbang (Weighted average cost 
method), atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO)”. 

 
Dengan demikian prosedur harga pokok penentuan nilai persediaan pada 

suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 

1. First-in, First-out Method (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama) 

Metode MPKP / FIFO mengasumsikan barang dalam dalam persediaan 

yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga 

yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi 

kemudian. 

2. Weighted Average Cost Method (Metode Rata-rata Tertimbang) 

Dengan metode biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap barang ditentukan 

berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang serupa pada awal 

periode dan biaya barang serupa yang dibeli atau diproduksi selama 

periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala, atau pada 

setiap penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan perusahaan. 

3. Last-in, First-out Method (Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama) 

Metode MTKP/LIFO mengasumsikan barang yang dibeli atau diproduksi 

terakhir dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang termasuk 

dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi terdahulu. 



 Tidaklah menjadi masalah metode mana yang akan dipilih atau digunakan 

suatu perusahaan, akan tetapi metode tersebut harus digunakan secara konsisten. 

 

2.7.5  Pengendalian internal atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku 

Mengingat persediaan bahan baku sangat penting dalam perusahaan 

industri, yaitu untuk menjaga kelancaran proses produksi dan merupakan salah 

satu unsur yang aktif didalam operasi perusahaan, maka pengendalian internal 

persediaan sangat dibutuhkan. Pada dasarnya pengendalian internal persediaan 

bahan baku akan menyangkut dua aspek yaitu : 

1. Pengendalian secara fisik, yaitu menyangkut apakah persediaan telah 

digunakan seefisien mungkin dan pengamatan secara fisik telah dilakukan 

dengan baik. 

2. Pengendalian secara akuntansi, yaitu menyangkut apakah pembebanan 

biaya atas persediaan telah dibebankan dengan tepat. 

Menurut Wilson dan Campbell (1990:393) terdapat teknik-teknik khusus 

yang dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai pengelolaan persediaan yang 

efektif antara lain adalah sebagai berikut : 

1. “Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas terhadap 
persediaan. 

2. Sasaran dan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan baik. 
3. Fasilitas pergudangan dan penanganan yang memadai. 
4. Klasifikasi dan identifikasi secara layak. 
5. Standarisasi. 
6. Catatan dan laporan yang cukup. 
7. Petugas yang kompeten”. 
 

Untuk menghindari kekurangan dan koreksi persediaan karena kelemahan 

pengendalian fisik atau karena kelemahan pengendalian internal, maka Wilson 

dan Campbell (1981:449) mengusulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. “Memelihara tempat yang aman bagi semua bahan yang tinggi nilainya 
harus mendapat perhatian yang khusus. 

2. Pemindahan bahan dari satu lokasi ke lokasi lain harus dilakukan 
sesuai dengan persetujuan manajemen, bahan-bahan hanya boleh 
dikeluarkan berdasarkan bon permintaan yang telah disetujui oleh 
atasan yang berwewenang. 



3. Pemisahan tugas sehingga mereka yang menyelenggarakan catatan 
pembukuan tidak menangani penerimaan ataupun pengeluaran bahan. 

4. Mengadakan inventarisasi persediaan secara rotasi dan hasilnya 
direkonsiliasikan dengan catatan persediaan. 

5. mengharuskan auditor internal untuk melakukan penilaian secara 
mendalam mengenai sistem pengendalian persediaan. 

6. menilai dan menganalisa catatan-catatan persediaan untuk menetapkan 
setiap kelemahan yang mungkin terjadi. 

7. Mengevaluasi tenaga kerja yang menangani persediaan dan mengecek 
latar belakang mereka bila perlu. 

8. Melakukan survei periodik mengenai keamanan persediaan dan 
mengeliminasi kesempatan berbuat curang”. 

 

Agar dapat menerapkan pengendalian yang baik terhadap persediaan, 

maka sebelumnya harus dilakukan perencanaan yang menyeluruh terhadap 

persediaan. Dari segi manajemen, perencanaan persediaan yang baik harus 

menghindari dari persediaan yang berlebihan yang tidak terserap oleh proses 

produksi yang tepat pada waktunya, selain itu harus menghindari terjadinya 

kekurangan persediaan yang akan mengakibatkan terhambatnya produksi. 

 

2.8 Hubungan antara Audit Internal dengan Pengendalian internal atas 

Pengelolaan Persediaan Bahan Baku 

Bagian akuntansi mempunyai tanggung jawab terhadap pimpinan 

perusahaan. Tanggung jawab tersebut dapat dicapai dengan dilaksanakannya audit 

dan memastikan serta menilai aktivitas yang terjadi dalam perusahaan secara 

independen. Dengan demikian akan diketahui sejauh mana pengendalian internal 

atas pengelolaan persediaan bahan baku dijalankan oleh bagian yang diberi 

wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya. Fungsi auditor internal dalam 

pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku meliputi seluruh 

aspek yang bersangkutan dengan persediaan, tidak hanya mengecek jumlah 

persediaan saja, tetapi meliputi hal-hal lainnya. 

Menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera (1996: 729) tujuan audit internal adalah sebagai berikut : 

“Tujuan pemeriksaan intern bagi sebuah perusahaan cukup besar untuk 
melakukan itu tidak boleh hanya sekedar untuk mengamati dan mengecek 
persediaan fisik tahunan tetapi juga melaksanakan suatu fungsi yang 



sangat berguna dalam melakukan pengecekan periodik terhadap catatan-
catatan untuk :  
1. Menetapkan kebenaran catatan-catatan. 
2. Mengevaluasi sistem pengendalian internal. 
3. Mengecek untuk melihat adanya ketaatan terhadap prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan”. 
 
Dari uraian tersebut maka fungsi auditor internal terhadap pengendalian 

internal atas pengelolaan persediaan bahan baku dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Observasi terhadap perhitungan fisik, menyertai akuntan publik dalam 

melakukan tugasnya dan melakukan penghitungan secara fisik untuk 

dibandingkan dengan catatan. 

2. Memeriksa dan mengevaluasi jumlah maksimum dan minimum persediaan 

bahan baku. 

3. Memeriksa keadaan terhadap prosedur yang berkenaan dengan persediaan 

bahan baku. 

4. Menguji dan menyatakan bahwa catatan itu benar serta melakukan koreksi 

apabila diperlukan. 

5. Menganalisa kebutuhan sehubungan dengan adanya perubahan produksi 

secara tiba-tiba. 

Berdasarkan fungsi audit internal tersebut dapat diketahui bahwa 

hubungan audit internal dengan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan 

bahan baku adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan penilaian pelaksanaan pengendalian internal dibidang 

pengelolaan atas persediaan bahan baku. 

2. Audit terhadap kebijakan dan ketaatan terhadap prosedur pengelolaan atas 

persediaan bahan baku yang telah digariskan. 

3. Pengujian terhadap aktivitas untuk menghindari kecurangan dan 

inefisiensi. 



4. Pengujian terhadap tingkat kepercayaan data akuntansi dan laporan-

laporan mengenai persediaan bahan baku. 

5. Memberikan saran-saran perbaikan jika perlu. 

Penilaian yang objektif dan independen yang dilaksanakan oleh auditor 

internal akan menunjang efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan 

persediaan bahan baku karena adanya pengamatan dan perbaikan dari audit 

internal, maka pimpinan perusahaan dapat memperoleh informasi yang cepat dan 

akurat mengenai persediaan bahan baku. Laporan audit internal yang memadai 

dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

persediaan bahan baku.   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


