
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

 Pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu dalam melakukan suatu 

kegiatan yang mempunyai peranan dalam mengarahkan tindakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Pengertian peranan (role) menurut Komaruddin (2004) adalah sebagai 

berikut: 

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang 
dalam manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”. 

 

Definisi di atas dapat memberi petunjuk bahwa yang melakukan suatu 

peran adalah sesuatu yang nyata atau kongkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi 

peranan dalam penelitian ini dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu 

bagian di perusahaan. Dalam hal ini, pengertian peranan sebagai fungsi setiap 

variabel dalam hubungan sebab akibat akan menggambarkan peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern penjualan. Sehingga, 

terdapat hubungan sebab akibat dimana audit internal akan mempengaruhi 

efektivitas pengendalian intern penjualan suatu 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. Menurut Amin 

(2005) adalah: 

“ Internal Audit adalah Pekerjaan penilaian yang bebas (independent) 

di dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan 

guna memenuhi kebutuhan pimpinan”. 

 
 Sedangkan menurut Moeller (2005) definisi audit internal adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditing is an independent appraisal function established 

within an organization to examine and evaluate its activities as a service 

to the organization”. 

 
 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. 

4. Audit internal dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong ditaatinya 

kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. 

5. Audit internal memberikan jasa dan bantuan pada manajemen organisasi. 

 

2.2.2 Tujuan Audit Internal 

 Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh Hiro (2003) sebagai berikut: 

“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 
organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara 
efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan 
pengendalian efektif dengan biaya yang wajar.”   

 
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 Sawyer (2005), yaitu: 

“The internal audit activity should evaluate and contribute to the 

improvement of risk management, control, and governance processes 

using a systematic and diciplined approach”. 

 
 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 dipertanggung-

jawabkan 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  

Hal yang dibutuhkan Audior Internal saat ini adalah pandangan luas serta 

pemahaman terhadap berbagai proses manajerial yang berkaitan dengan manusia 

yang mendasari fungsi Audior Internal. Oleh karena itu, Audior Internal harus 

bertindak profesional dalam segala hal, agar ia tidak dipandang sebagai seorang 

pemangsa yang tidak dapat diduga tingkah laku dan tabiatnya, dengan demikian 

dibutuhkan seorang Audior Internal yang memiliki kualifikasi atau standar 

seorang Audior Internal yang baik. 

 
2.2.4.1 Independensi dan Objektivitas Auditor Internal 

 Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh 

berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta yang dijumpainya dalam audit. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, auditor internal bertanggung jawab dalam kapasitas fungsi eksekutif maupun 

operasi. Bagian ini harus mempunyai wewenang untuk mengkaji dan menilai 

setiap bagian yang ada dalam perusahaan sehingga dalam melaksanakan 

kegiatannya auditor internal dapat bertindak secara objektif dan seefisien 

mungkin. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal 

auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Oleh karena itu, sebaiknya auditor 

internal tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian atau departemen 

yang akan diperiksa sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam 

organisasi. 

 Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal 

dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif, seperti yang 

dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditors (2004) adalah sebagai 

berikut: 

“ Internal auditors are independent when they can carry out their work 
freely and objectively. Independent permits internal auditors to render 
the impartial and unbiased judgments essential to the proper conduct of 
engagements. It is achieved through organizational status and 
objectivity.” 
 



 

 Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut 
mengenai status organisasi dan sikap objektif. 

1. Status Organisasi 

Status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus 

mendapatkam dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan. Status yang 

dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus bertanggung jawab 

kepada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup untuk menjamin 

jangkauan audit yang luas, pertimbangan, dan tindakan yang efektif atas 

temuan audit dan pemberian saran. 

2. Objektivitas 

Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan 

fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang 

independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat 

mempertahankan sikap tersebut hendaknya auditor internal tidak boleh 

ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat 

melaksanakan penilaian profesional yang objektif. 

 Dengan demikian jelas bahwa status organisasi dan objektivitas bagi 
auditor internal merupakan hal yang penting untuk mendukung dan menjaga 
independensi. 

 
2.2.4.2 Kompetensi Auditor Internal 

Untuk meletakan kepercayaan terhadap hasil auditor internal, auditor 

independen berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan 

kompetensi auditor internal biasanya mempertimbangkan informasi yang 

diperoleh dari pengalaman audit sebelumnya dengan fungsi audit internal. Auditor 

internal dapat pula menggunakan standar profesional auditing internal sebagai 

kriteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi. Pengertian kompetensi 

menurut Mulyadi (2002) menyatakan bahwa:  

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



 

 
 Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan kehati-

hatian, kompetensi dan ketentuan-ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan kemampuan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 

manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan 

praktek dan teknik yang paling mutakhir.  

 

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 dan Reeve (2005;22-23) 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.” 
 

 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 (2002) 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 (2004) adalah sebagai 
berikut: 



 

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediak an 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 

Dalam melaksanakan audit internal terdapat beberapa tahapan kerja yang 

harus dipenuhi. Berikut ini diuraikan bagaimana pelaksanaan audit internal di 

perusahaan yang sebaiknya dilakukan. 

 
2.2.6.1 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 (2005)  

“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. 

 

2.2.6.2 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 didefinisikan oleh Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark 

S. Beasley (2006) adalah sebagai berikut:  

”The list of audit procedures for an audit area or an entire audit is 

called an audit program”. 

 Pengertian Audit Program menurut Amin (2005:3) adalah:  

“Perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara 

sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisian dan 

efektif”.      

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program pemeriksaan 

mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan ketika menyusun program 

pemeriksaan, pengetahuan dan pertimbangan para karyawan pemeriksaan harus 

berpengalaman dan dapat menerapkan juga memastikan bahwa semua hal yang 

terdapat dalam program adalah tepat dan benar.  



 

 Dengan program audit tujuan yang ingin dicapai menurut Amin (2005) 

menyatakan adalah sebagai berikut:  

“1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan 
pemeriksaan  

2. Memberikan daftar simak check list sementara pemeriksaan 
berlangsung 

3. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-
perubahan standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan  

 
Sedangkan program audit yang baik mencakup:  

“1. Tujuan audit harus dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai 
atas pekerjaan yang direncanakan . 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 
3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus 

dilakukan. 
4. Menggambarkan urutan prioritas lingkungan kerja yang 

dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang 
ada harus diketahui oleh atasan auditor.” 

 

2.2.6.3 Laporan Audit Internal 

Laporan audit dibuat setelah proses audit selesai dilaksanakan, dalam 

laporan ini auditor internal menginformasikan seluruh hasil temuan dan auditor 

internal memberikan simpulan dari hasil auditnya dan laporan audit internal harus 

mencakup tujuan, ruang lingkup audit serta rekomendasi yang sifatnya 

membangun. 

 Laporan audit yang efektif sangat bermanfaat bagi manajemen. Efektifnya 

laporan audit sangat tergantung pada kualitas pekerjaan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tetapi harus diperhatikan bahwa pekerjaan yang baikpun akan 

kurang berarti apabila penyajian laporan hasil audit kurang memadai. Hal ini 

seperti yang dikatakan Sawyer’s (2005) sebagai berikut: 



 

 “Laporan hasil audit internal terdiri dari: 
a. Temuan-temuan yang dilaporkan telah diberi referensi ulang 

dengan memadai ke dokumen pendukung. 
b. Bukti tersedia mendukung terlaksananya audit dengan lingkup 

perusahaan.” 
 

Menurut Sukrisno (2003) dalam menyusun laporan audit harus 

mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini: 

“Dalam menyusun laporan audit, auditor harus mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Komunikasi dengan auditor pendahulu 
b. Bila klien tidak mengizinkan tersebut dalam komunikasi dengan 

auditor pendahulu, jangan terima penugasan, sebelum dilakukan 
investigasi lain yang cukup. 

c. Bila calon klien belum di audit akuntan publik lain, lakukan 
investigasi yang cukup tentang integritas dan reputasi klien. 

d. Evaluasi kemungkinan adanya manajemen fraud. 
e. Bila auditor memutuskan menerima penugasan, walaupun ada 

potensi manajemen fraud, maka seluruh staf auditor harus 
diberitahu mengenai potensi ini.” 

 

2.2.6.4 Tindak Lanjut Audit Internal 

Apabila laporan audit sudah diterbitkan, tidak semua tugas auditor internal 

telah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi tindakan-

tindakan yang diambil sehubungan dengan saran-saran atau rekomendasi 

perbaikan yang ditemukan. 

Definisi kegiatan korektif atau tindak lanjut menurut Hiro (2004) adalah 

sebagai berikut: 

“Tindak lanjut oleh pemeriksa (audit) internal didefinisikan sebagai 
suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan 
ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh 
manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan (audit) yang 
dilaporkan.” 

 

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 

2.3.1 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2005) 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. 

 

2.4 Pengendalian Intern 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Menurut Committee of Sponsoring Organization of The Treadway 

Commission (COSO) yang dikutip Sunarto (2003), pengertian pengendalian intern 

yaitu: 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang 
dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang 
pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: 
a. Keandalan pelaporan keuangan. 
b. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 
c. Efektivitas dan efisiensi operasi.” 

 

Konsep dasar yang terkandung dalam definisi ini adalah: 

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern merupakan cara 

untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. 

2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan 

hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga 



 

orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan 

komisaris, manajemen, serta personel lainnya. 

3. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukan 

keyakinan penuh. Yaitu bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha 

karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh 

sistem pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan 

manfaat. 

4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan 

keuangan, kesesuaian, dan operasi.  

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern 

 Pengendalian intern dirancang dengan memperhatikan kepentingan 

manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi usahanya, dan juga 

harus memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang 

diharapkan. Dalam rangka merancang suatu pengendalian intern yang baik, perlu 

melihat tujuan pengendalian seperti yang dinyatakan oleh Committee of 

Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip oleh Sunarto (2003) adalah 

sebagai berikut: 

“1. Reliability of financial reporting 

2. Compliance with applicable laws and regulations 

3. Effectiveness and efficiency of operations”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, audit internal dapat dikatakan memadai 

apabila dapat mencapai tujuan pengendalian intern yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Keandalan Laporan Keuangan  

Pengendalian yang berkaitan dengan masalah kewajaran laporan keuangan 

yang disajikan untuk pihak-pihak luar. Penyajian laporan keuangan tersebut 

harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, di mana 

manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan wajar. 

2. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan yang Berlaku 



 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan itu ditaati oleh para karyawan perusahaan tersebut. 

3. Efektivitas dan Efisiensi Operasi 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap 

sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara berbagai fungsi operasi, 

penyimpanan, dan pencatatan. Pemisahan tugas ini tidak berarti bahwa 

koordinasi ditiadakan. Jadi, pengendalian dalam suatu perusahaan adalah alat 

untuk mencegah pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam seluruh 

aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien. Bagian 

terpenting dari efektivitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan catatan. 

 

2.4.3 Komponen-komponen Pengendalian Intern 

Komponen-komponen yang terdapat di dalam pengendalian intern 

menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip oleh 

Sunarto (2003) adalah sebagai berikut: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian). 
2. Risk Assessment (Penafsiran Risiko). 
3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian). 
4. Information and Communication (Informasi dan komunikasi). 
5. Monitoring (Pemantauan). 

 

Komponen-komponen pengendalian intern tersebut di atas, merupakan 

proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian intern. Kelima 

komponen pengendalian intern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, komisaris, dan 

pemilik suatu badan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap 

perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan 

pengendalian adalah sebagai berikut: 



 

a. Integritas dan nilai-nilai etika (Integrity and ethical values) 

Integritas atau kejujuran dan nilai-nilai etika merupakan dasar 

pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen dalam mengurangi dan 

meredam tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu dalam 

perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi (Commitment to competence) 

Komitmen terhadap kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas tiap individu dan merupakan 

pertimbangan manajemen tentang tingkat kompeten untuk pekerjaan 

tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diubah menjadi keahlian dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (Board of directors or audit 

committee participation) 

Suatu kesatuan pengendalian dipengaruhi oleh dewan direksi atau komite 

audit. Komite audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk 

mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian 

intern, dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang 

ditetapkan. 

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi (Management’s philosophy and 

operation style) 

Manajemen melalui aktivitasnya memberikan pengarahan yang jelas 

kepada karyawannya mengenai pentingnya pengendalian. Falsafah 

manajemen dan gaya operasi menjangkau tentang karakteristik yang luas. 

Karakteristik tersebut meliputi: Pendekatan pimpinan perusahaan dalam 

mengambil keputusan dan memantau risiko usaha, sikap, dan tindakan 

pimpinan perusahaan untuk mencapai anggaran laba dan sasaran operasi 

lainnya serta pelaporan keuangan. 

e. Struktur Organisasi (Organization structure) 

Struktur organisasi mencerminkan garis tanggung jawab dan wewenang 

dalam perusahaan. Pemahaman akan struktur organisasi memungkinkan 

auditor memahami manajemen dan unsur-unsur fungsi dalam perusahaan. 



 

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab (Assignment of authority and 

responsibility) 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab adalah penetapan metode-

metode seperti memorandum manajemen puncak tentang pentingnya 

pengendalian dan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian, rencana 

organisasi, operasi formal, uraian tugas karyawan dan kebijakan yang 

berhubungan dengannya, dokumen kebijakan dan mencakup perilaku 

karyawan seperti pertentangan keputusan dan petunjuk resmi mengenai 

perilaku. 

g. Kebijakan sumber daya manusia dan praktiknya (Human resource policies 

and practices) 

Pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya penting artinya bagi 

pengendalian intern. Dengan adanya pegawai yang dapat dipercaya, 

pengendalian lainnya dapat dikurangi. Kebijakan sumber daya manusia 

berkaitan dengan pengangkatan, pengevaluasian, pelatihan, promosi, dan 

kompensasi pegawai merupakan bagian penting dalam pengendalian 

intern. 

2. Penafsiran risiko 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang 

berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Risiko-risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan (changes in operating 

environment) 

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan 

perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara 

signifikan. 

b. Karyawan baru (new personal) 

 Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang lain 

atas pengendalian intern yang sedang diterapkan dalam perusahaan. 



 

c. Sistem informasi baru (new or revamped information systems) 

 Perubahan dalam sistem informasi dapat merubah risiko yang 

berhubungan dengan pengendalian intern. 

d. Pertumbuhan yang pesat (rapid growth) 

 Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan risiko sebagai 

akibat dari pengendalian sudah tidak berfungsi secara tidak memadai. 

e. Teknologi baru (new technology) 

Teknologi yang diterapkan pada proses produksi atau sistem informasi 

dapat merubah risiko yang sebelumnya telah diperkirakan oleh 

pengendalian intern. 

f. Lingkungan, produk, atau kegiatan baru (new lines, product, or activities) 

Bidang usaha atau transaksi yang dikenal secara samar oleh perusahaan 

akan menimbulkan risiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan oleh 

pengendalian intern. 

g. Restrukturisasi perusahaan (corporate restructurings) 

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahaan tugas yang bisa 

merubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern. 

h. Operasi perusahaan secara internasional (foreign operation) 

Perluasan daerah usaha menimbulkan risiko yang dapat menimbulkan 

dampak terhadap pengendalian intern. 

i. Keputusan akuntansi (accounting pronouncement) 

Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan 

risiko dalam mempersiapkan laporan keuangan. 

3. Aktivitas pengendalian  

Aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diperlukan 

untuk meredam risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pada umumnya 

aktivitas pengendalian yang mungkin berhubungan dengan audit dapat 

dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang menyangkut: 



 

a. Tinjauan pelaksanaan kerja (performance reviews) 

Aktivitas pengendalian intern dilaksanakan dengan mengadakan tinjauan 

pelaksanaan kerja, yaitu dengan cara membandingkan antara pelaksanaan 

kerja sebenarnya dengan anggaran, peramalan dan periode tinjauan kerja 

sebelumnya, serta analisis yang telah dilaksanakan dan tindakan koreksi 

yang telah dilaksanakan. 

b. Pengolahan informasi (information processing) 

Berbagai tindakan pengendalian dilaksanakan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Aktivitas pengendalian 

sistem informasi terdiri atas: 

1) Pengendalian umum 

Pada umumnya merupakan pengendalian terhadap operasi pusat data 

akuisisi dan pemeliharaan sistem software, akses keamanan, serta 

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. 

2) Pengendalian aplikasi 

Dilakukan terhadap pengolahan aplikasi individu. Pengendalian ini 

menjamin bahwa transaksi yang dilaksanakan telah sah, telah 

diotorisasi dengan benar, dan telah diolah secara akurat dan lengkap. 

c. Pengendalian fisik (physical controls) 

Aktivitas pengendalian ini dilaksanakan terhadap fisik atas aktiva, untuk 

menjaga aktiva dari perbedaan perhitungan antara catatan dengan hasil 

perhitungan fisik, menghindari pencurian aktiva. Aktivitas ini mendukung 

persiapan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan audit. 

d. Pemisahaan tugas (segregation of duties) 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi, 

pencatatan transaksi, dan pemeliharaan aset. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Tujuan dari sistem informasi akuntansi perusahaan adalah untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan 

transaksi-transaksi, dan menjaga kebenaran aset yang bersangkutan. Sistem 



 

informasi akuntansi setiap perusahaan terdiri dari banyak sub komponen, 

umumnya berupa transaksi seperti penjualan dan pembelian. Untuk kelompok 

transaksi tersebut, sistem akuntansi harus memenuhi enam tujuan audit yang 

berhubungan dengan transaksi, yaitu: existence, completeness, accuracy, 

classification, timing, posting, and summarization. 

5. Pemantauan 

Pemantauan merupakan tindak lanjut yang digunakan sebagai tambahan 

terhadap keempat unsur lainnya yang dibuat untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa tujuan tertentu telah tercapai. Pemantauan berkenaan dengan 

penilaian keefektivan yang terus-menerus pada desain dan operasi 

pengendalian intern sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan 

lingkungan. 

 

2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Intern 

Bagaimanapun baiknya pengendalian intern dalam suatu perusahaan, 

tidaklah menjamin sepenuhnya apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat dicapai. 

Hal ini disebabkan karena pengendalian intern memiliki keterbatasan-keterbatasan 

yang dapat melemahkan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu bukan suatu 

hal yang mungkin, apabila dalam perusahaan yang memiliki pengendalian intern 

yang memadai masih juga terjadi kesalahan atau penyelewengan. 

 Keterbatasan pengendalian intern seperti yang dikemukakan oleh Sunarto 

(2003) adalah sebagai berikut: 

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

Penjelasan dari setiap keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

struktur pengendalian intern di atas sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. 

Seringkali manajer dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena 

tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 



 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Tindakan beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. 

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 struktur pengendalian intern 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern 

tersebut. 

 
Berdasarkan uraian tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan 

tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penerapan pengendalian intern ditujukan untuk meminimalkan kemungkinan 

penyelewengan dan kesalahan, sehingga dapat dideteksi dan diatasi dengan cepat. 

 

2.5 Penjualan 

2.5.1 Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan, 

melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh. 

Kotler (2003) mendefinisikan konsep penjualan sebagai berikut: 

“The selling concept holds that customer, if left alone, will ordinarily not 

buy enough of organization's products. The organization must therefore 

undertake an aggressive selling and promotion efforts” 



 

Sedangkan menurut Warren dan Reeve (2005) penjualan adalah sebagai 

berikut:  

"Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk 

barang dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit." 

 
Jadi dapat dikatakan bahwa penjualan merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh penjual untuk menjual barang dagangan miliknya.Dalam 

aktivitas penjualan terjadi perpindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa. 

Dari konsep penjualan, diperoleh pemahaman bahwa pihak konsumen harus selalu 

dibujuk untuk membeli secara terus menerus produk yang dihasilkan oleh 

Perusahaan. Perusahaan memerlukan suatu cara dan promosi yang efektif untuk 

rnetangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan. 

 

2.5.2 Tujuan Penjualan 

Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut akan terbentuk laba yang dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Swastha dan Irawan (2003) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pada 

umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam penjualannya, yaitu: 

“1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapat laba tertetu 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan” 

 

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah mencapai 

volume tertentu dari penjualan, mendapat laba maksimal, dan mempertahankan 

atau bahkan berusaha meningkatkan serta menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Kemampuan perusahaan di dalam menjual barang dan jasanya di pasaran 

dapat dijadikan suatu tolak ukur penilaian keberhasilan perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan penjualan tersebut harus ada kerjasama yang baik, antara bagian-

bagian dalam perusahaan. 

 



 

2.5.3 Pengendalian Intern Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan, 

melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh. Pendapatan yang 

diperoleh akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang diterima perusahaan. 

Laba bagi perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penggerak 

dinamika perusahaan, karena pada dasarnya tujuan utama pendirian perusahaan 

dalam perekonomian kompetitif adalah laba. Oleh karena fungsi penjualan sangat 

penting dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan, pimpinan perusahaan 

harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan penjualan ini agar dapat 

berfungsi dengan baik. 

Pengertian pengendalian intern penjualan menurut IAI (2004) adalah: 

“Pengendalian intern penjualan adalah suatu proses yang dijalankan 
oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain 
untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga 
golongan ini: a) Keandalan informasi keuangan, b) Efektivitas dan 
efisiensi operasi c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 
berlaku”. 

 
2.5.4 Tujuan Pengendalian Intern Penjualan  

Tujuan pengendalian intern penjualan adalah untuk mencapai tujuan 

perusahaan, baik mengenai produk atau jasa yang diberikan, penetapan harga atau 

tarif, metode penjualan, dan perencanaan. Menurut Arens et al (2003), tujuan dari 

pengendalian intern atas penjualan adalah: 

“1. Recorded sales are for shipment actually made to existing 
(existence); 

2. Existing sales transaction’s are recorded (completeness); 
3. Recorded sales are for amount of goods shipped and are correctly 

billed and recorded (accuracy); 
4. Sales transactions are properly classified (classification); 
5. Sales are recorded on the correct dates (timing); 
6. Sales transaction are properly included in the accounts receivable 

master file and are correctly summarized (posting and 
summarization)”. 

 
Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penjualan yang dicatat adalah untuk pengiriman aktual kepada pelanggan non 

fiktif (keabsahan); 

2. Transaksi penjualan yang telah dicatat (kelengkapan); 



 

3. Penjualan yang dicatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan ditagih 

serta dicatat dengan benar (penilaian); 

4. Transaksi penjualan diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi); 

5. Penjualan dicatat dalam waktu yang tepat (tepat waktu); 

6. Transaksi penjualan dimasukkan dalam berkas induk dan ikhtisar dengan 

benar (posting dan pengikhtisaran). 

 
2.6 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Intern Penjualan  

Pengendalian intern merupakan alat bantu manajemen dalam usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengetahui baik atau 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 pemeriksaan internal yang 

juga menilai petugas yang melaksanakan pengendalian intern tersebut. 

Aktivitas penjualan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari 

kegiatan pengendalian apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapkan 

suatu pendapatan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas 

penjualan, manajemen memerlukan adanya laporan-laporan untuk menganalisis 

aktivitas tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan, 

standar, atau kriteria yang ditetapkan agar segera diambil suatu tindakan 

perhatian. Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah 

penyelewengan, kesalahan dalam pengendalian. Karena audit internal akan 

mengecek secara rutin dan terus-menerus untuk ketepatan dan perbaikan dari 

pengendalian intern perusahaan. 

Jadi dengan adanya audit internal atas penjualan maka dapat membantu 

pengendalian intern pada perusahaan, yang meliputi audit atas semua aspek 

pengendalian intern penjualan sehingga dapat diketahui efektivitas pengendalian 

intern perusahaan. Jika terjadi ketidakefektifan pengendalian intern yang telah 

diperiksa kemudian diberikan saran dan dilaporkan kepada manajemen, 

selanjutnya manajemen melakukan tindak lanjut, kemudian tindak lanjut tersebut 

diperiksa hingga berhasil, audit internal dapat berperan dalam meningkatkan 

pengendalian intern penjualan. 


