
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004; 478) peranan adalah: 

“Peranan adalah bagian dari tugas utama  yang harus dilaksanakan atau 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. 

 

Menurut Soerjono Soekamto (2002; 268) peranan adalah : 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apakah seseorang 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya masing-masing 

sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. 

Peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi. 

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatau konsep tentang apa yang dilakukan oleh 

individu dan masyarakat dalam organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat”.  

 

Menurut Komaruddin (1994; 768), yang dimaksud peranan adalah: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen; 

2. Pola pemikiran 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;                  

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Sebelum kita memahami pengertian audit internal tersebut, terlebih dahulu 

kita memahami pengertian audit (auditing) menurut Arens et al (2008;10) dapat di 

definisikan sebagai berikut: 

 



 

 

 “Auditing is the accumulation and evaluations of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

beetwen the information and estabilished criteria. Auditing should be done 

by competence, independent person” 

 

Untuk pengertian audit internal itu sendiri menurut Moeller and Witt yang 

dikutip oleh Hiro Tugiman (2004;1) yaitu 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” 

 

Dari pengertian tersebut dapat menyimpulkan tujuh kunci audit internal, 

yaitu: 

1. Independent 

Bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan ruang lingkup dan efektivitas 

hasil audit yang berupa temuan dan pendapat. 

2. Appraisal 

Bahwa keyakinan penilaian audit atas kesimpulan yang dibuatnya. 

3. Established 

Pengakuan perusahaan atas peranan audit internal. 

4. Examine and Evaluate 

Bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor menguji serta menilai terhadap 

fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan. 

5. It’s Activities 

Bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas 

perusahaan. 

6. Services 

Bahwa pada intinya audit internal berusaha untuk membantu manajemen 

dalam melaksanakan fungsi pengendalian, karena itu hasil pekerjaan audit 

internal pun harus diserahkan kepada manajemen. 

 

 

 



 

 

7. To The Organization 

Ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian 

organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan 

pemegang saham. 

 

 Sedangkan pengertian audit internal menurut Mulyadi (2002;29) adalah 

sebagai berikut:  

“Audit Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menetukan baik atau 

tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiens 

dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”. 

 

Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2004;221) adalah 

sebagai berikut : 

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian 

perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”. 

 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa pada hakikatnya 

ketiga pengertian itu sama yaitu bahwa audit internal adalah suatu fungsi atau 

kegiatan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan jasa 

terhadap organisasi tersebut. 

  

2.2.2 Fungsi Audit Internal  

Audit internal juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen dengan 

memberi suatu landasan dan tindakan manajemen selanjutnya. Mulyadi dan 

Puradiredja  (1998: 2003) menyatakan audit internal sebagai berikut :  

1. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakaan manajemen 

puncak dipatuhi . 

2. Audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern 

dalam mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang 

efektif dengan biaya yang minimum. 

 



 

 

3. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. 

4. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal  (2004: 11) 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”. 

 

 Dari uraian di atas dapat ditarik  suatu kesimpulan bahwa secara singkat 

fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai 

efisiensi dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, 

kemudian memberikan hasil yang berupa suatu saran atau rekomendasi dan 

memberikan nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk 

mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. 

 Tanpa adanya suatu pemisahan fungsi maka sulit bagi seorang manajer 

untuk membagi-bagi suatu kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Ini 

berarti fungsi suatu audit internal sangat memberikan manfaat yang akan 

memperbaiki kinerja suatu organisasi. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Audit Internal  

 Menurut Hiro Tugiman (1997 : 17), terdapa tiga unsur dalam audit internal 

yaitu : 

1. Menilai /mengevaluasi  (evaluation) 

2. Memastikan/memverifikasi (verification) 

3. Merekomendasi (rekommmendation) 

 

Maksud dari pertanyaan di atas tersebut adalah :  

1. Menilai/Mengevaluasi (Evaluation) 

Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi 

keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kinerja yang sesuai.  Hal ini 



 

 

merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari 

kegiatan perusahaan yang dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

2. Memastikan/Memverifikasi (Verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian atas kebenaran data dan informasi yang 

dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan laporan 

akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah 

diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu apakah terdapat 

kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajuakan saran-

saran perbaikan. 

3. Merekomendasi(Recommendation) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan 

pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, dan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan  (tindakan korektif kepada manajemen), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur audit internal, yaitu 

memastikan atau memverifikasi  (verification), menilai, mengevaluasi 

(evaluation) dan merekomendasi (recommendation) 

 

2.2.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal bertujuan untuk membantu anggota organisasi dan 

membentuk pertanggungjawaban yang efektif, dalam hai ini audit internal 

memberi bantuan berupa aktivitas perencanaan, audit dan mengevaluasi 

informasi, dan mengkomunikasikan hasil aktivitas yang telah disertai tindak 

lanjut.  

 Pada umumnya tujuan audit internal adalah membantu manajemen 

menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan 

dan keefektifan dari pengendalian intern suatu organisasi dan kualitas suatu 

aktivitas perusahaan. Dengan demikian audit internal akan melakukan berbagai 

analisis, penilaian dan mengajukan sasaran. 

 

 

 

 



 

 

Menurut Hiro Tugiman (2000 : 11) tujuan dari audit internal adalah 

sebagai berikut : 

“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggungjawab secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan 

analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan dari pemeriksaan 

mencakup pula pengembangan, pengawasan yang efektif dengan biaya 

yang wajar.” 

 

Konsersium Organisasi Propesi Audit Internal (SPAI 2004 : 81) 

menyatakan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 

Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari pimpinan 

dan Dewan Pengawas Organisasi”. 

 

Sedangkan mengenai ruang lingkup audit internal, menurut IIA (The 

Institute of Internal Auditors) yang dikutip oleh Boynton, et al (2001 : 183) adalah 

sebagai berikut : 

“The scope of internal audit should encompass the exanination and 

evaluation of adequacy and Effectivenees the organization’s system of 

internal control and the quality of performance in carrying out assigned 

responsibilities : (1) Reliabilityand integrity of information, (2) 

Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and 

contracts. (3) safeguarding asset, (4) Economical efficient use of 

resources, (5) Accomplishment of established objectives and goals for 

operations and program”. 

 

Dinyatakan kembali oleh The Institue of Internal Auditors (2004 : 153) 

adalah sebagai berikut: 

“The scope of internal auditor work encompass a systematic : disciplined 

approach to evaluating and improping the adequacy and effectiveness of 

risk management, control and governance process and the quality of 

performance in carrying out assigned responsibilities”. 

 

Pertanyaan tersebut mencakup “scope of mission “ dan bertanggung jawab 

untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efesien sesuai 

dengan yang telah disepakati. Tanpa adanya suatu batasan dan suatu misi manajer 



 

 

tidak  dapat mengarahkan perusahaan yang diembanya. Maka untuk mencapai 

kinerja yang optimal perusahaan harus menerapkan langkah-langkah tersebut agar 

mencapai hasil yang diharapkan. 

   Selain itu juga Standar Profesi Audit Internal yang diterapkan dalam 

membantu terwujudnya  tujuan dan ruang lingkup audit internal adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan 

kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal; 

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang- lingkup, 

dan audit internal; 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi; 

4. Memberikan kerangkan dan mengembagkan kegiatan audit internal yang 

memberikan nilai tambah dan menigkatkan kinerja kegiatan operasional 

organisasi; 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi 

auditor internal; 

6. Mengembangkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya. 

 

2.2.5 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam suatu organisasi harus 

ditetapkan dengan jelas dan mendapat persetujuan dari pihak manajemen, 

sehingga memungkinkan audit internal memeriksa seluruh catatan, kekayaan, dan 

pegawai dari perusahaan tersebut. 

 Fungsi dan tanggung jawab dari internal auditor menurut Mulyadi  dan 

Puradiredja (1998;203), sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan (audit) dan penilaian terhadap efektivitas struktur 

pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur 

pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum 

2) Menentukan sampai beberapa 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 

 

Audit internal biasanya berada pada perusahaan-perusahaan yang relatif 

besar dan memiliki banyak departemen, sehingga memerlukan suatu fungsi 

penilaian seperti fungsi audit internal. Fungsi audit internal lebih merupakan 

fungsi staff daripada fungsi garis, oleh karena itu auditor tidak mempunyai 

tanggung jawab langsung terhadap organisasi.    

Dengan demikian, fungsi audit internal meliputi penilaian dan audit 

kelayakan efektivitas struktur pengendalian internal yang telah ditetapkan dan 

juga penilaian petugas yang melaksanakan. Ukuran-ukuran yang dijadikan dasar 

penilaian adalah prosedur-prosedur yang ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang 

telah ditetapkan, anggaran atau standar yang telah ditentukan, dan peraturan-

peraturan pemerintah yang berlaku. 

 

2.2.6 Kriteria Audit Internal yang Memadai 

A. Independensi  

Independensi menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang 

diikutip oleh Boynton et al (2001;983) adalah: 

“Independence, internal auditors should be independent of the activities 

they audit. 

1. Organizational status. The organizational status of internal auditing 

department should be sufficient to permit the accomplishment of its 

audit responsibilities. 

2. Objectivily. Internal Auditors should be objective in performing 

audits.” 

 

Independensi memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan 

audit secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat 

pertimbangan penting secra netral dan tidak menyimpang. Independensi dapat 

dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Independensi menyangkut dua 

aspek : 

 



 

 

1. Status organisasi, haruslah berperan sehingga memungkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari 

pimpinantingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit 

internal haurs bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenag yang 

cukup untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan tindakan 

yang efektif atas temuan audit dan saran terbaik. 

2. Objektivitas yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawabanya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut 

hendaknya audit internal dibabaskan dari tanggung jawab operasionalnya 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004 ; 15) 

menyatakan: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

funsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 

meningkatkan jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawasan Organisasi.” 

 

Status unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. 

Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, 

sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang diperiksa dan 

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari campur tangan pihak lain. 

  

B. Kompetensi 

Dengan aduit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan 

perusahaan dapat tercapai seperti yang pernah direncanakan. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16) menyatakan 

bahwa : 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional” 

 

 



 

 

1. Keahlian  

Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi 

audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya. 

2. Kecermatan Profesional 

Audit internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya 

dilakukan oleh seorang audit internal yang prudent dan kompeten, dengan 

mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, komplesitas dan materialitas 

yang dicakup dalam penugasan, kecukupandan efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian dan proses governace, biaya dan manfaat penggunaan sumber 

daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik audit bantuan computer dan 

teknik-teknik analisis lainnya. 

 

C. Lingkup Pekerjaan 

Menurut Hiro Tugiman (1997;17) linkup pekerjaan audit meliputi : 

a. Keandalan informasi : pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan 

(reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan 

cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi dan melaporkan suatu informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-

undangan : pemeriksa internal haruslah memeriksa system yang telah 

ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan 

kebijaksanaan, rencana, prosedur, hokum, dan peraturan yang memiliki akibat 

penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan 

serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta : pemeriksa internal harus memeriksa alat atau 

cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 



 

 

d. Penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien : pemeriksa internal 

harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. 

e. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi 

atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah suatau pekerjaan, operasi 

atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana. 

 

D. Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanaan Audit Internal (IIA USA 1995:39-59, IIA UK 1998:35-51) 

adalah sebagai berikut : 

“Audit work should include planning the audit, examine and evaluating, 

commnicatingresult and follow up 

1. Planing the audit intern, auditor should plan aech audit 

2. Examine and evaluating information. Internal auditors should collect, 

analyze, interpret and document informatioan to support audit result. 

3. Communicating results. Internal auditors should report the result of 

their audit work 

4. Following up. Internal auditors should follw up to ascertain that 

appropriate action is taken on reported audit findings.” 

 

Pelaksanaan audit internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Audit (plan) 

Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit 

a. Memperoleh latar belakang informasi tentang kegiatan yang diperiksa 

b. Menentukan sumber-sumber penting untuk melaksanakan audit 

c. Berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan 

audit 

d. Melakukan survey agar dapat mengenal kegiatan dan pengendaliaan yang 

akan diperiksa untuk mengidentifikasikan luas audit 

e. Menulis program audit 

f. Menentukan bagaimana, kapan dan siapa yang menerima hasil audit. 

2. Pengujian (Examine) 

a. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang 

lingkup kerja audit. 



 

 

b. Informasi harus cukup, kompeten, relevan dan berguna sebagi dasar untuk 

memperbaiki rekomendasi dan temuan-temuan audit. 

c. Prosedur yang meliputi teknik sampling dan pengujian harus dipilih pada 

awal audit. 

d. Pengumpulan, analisa, interpretasi dan dokumentasi informasi harus 

diawasi untuk member jaminan bahwa tujuan audit internal diperoleh dan 

sasaran akan dicapai. 

e. Kertas kerja harus dipersiapkan oleh auditor internal dan oleh manajemn 

bagian audit internal. 

3. Mengkomunikasikan (communicating) 

a. Laporan harus disebarluaskan bila audit telah lengkap. Laporan internal 

mungkin secara tertulis disampaikan secara formal atau informal. 

b. Auditor internal mendiskusikan simpulan dan rekomendasi pada tingkat 

manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan lampiran akhir tertulis. 

c. Laporan audit harus objektif, ringkas, membangun dan tepat bunga. 

d. Simpulan tentang orang yang ditelaah dalam laporan audit akhir sebelum 

mengeluarkannya harus ditetukan untuk siapa laporan dipersiapkan. 

4. Tindak Lanjut (Following Up) 

Pekerjaan audtor internal belum berakhir sampai dikeluarkannya laporan 

audit, tetapi terus berlanjut dengan menentukan apakah tindakan yang tepat 

diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam ketentuan dan 

saran audit di dalam laporan akhir audit. 

 

E. Manajemen Bagian Audit Internal 

a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab : pimpinan audit internal harus 

memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian 

audit internal. 

b. Perencanaan : pemimpin audit internal menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

c. Kebijaksanaan audit internal : pimpinan audit internal harus menetapkan 

rencana bagi pelaksana tanggung jawab bagian audit internal. 



 

 

d. Manajemen personel pimpinan audit internal haurs menetapkan program 

untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian 

audit internal. 

e. Audit eksternal : pimpinan audit internal harus mengkoordinasi usaha-

usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal. 

f. Pengendalian mutu : pimpinan  audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendalian mutu atau jaminana kaulitas untuk 

mengevaluasi berbagi kegiatan audit internal.  

 

2.2.7 Fungsi dan Kedudukan Audit Internal 

 Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep mengenai audit internal 

sama dengan auditing yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik. Perbedaannya 

hanyalah bahwa pelaksanaanya adalah pegawai itu sendiri. 

  Dalam perusahaan-perusahaan besar jangkauan audit internal lebih luas 

dari sekedar verifikasi terhadap buku besar dan catatan-catatan yang berkaitan 

dengan yang lainnya, selain itu juga jauh lebih besar dari sekedar menilai kualitas 

pencapaian berbagai orang dalam organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab 

yang dibebankan kepada mereka. Internal auditor tidak harus membatasi dari 

hanya pencapaian nilai untuk menemukan kesalahan pekerjaan dalam dokumen 

akuntasi, akan tetapi juga harus melaksanakan sesuatu atas berbagai fungsi 

operasional atas nama puncak pimpinan. 

 Menurut Cashin (1998;332), fungsi  dan kedudukan audit internal adalah 

sebagai berikut: 

“The Internal Auditing  is a staff function rather than a line function. 

Therefore, the in a does not exercise direct authorityover other person in 

organization, whos work the reviews. The Internal Auditor should be free 

to review and appraise policies, plan, procedures, and records; but this 

review and appraisal does not in any way relived other person in the 

organization of the responsibilities assigned to them”. 

 

 Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, audit internal ini harus 

ditempatkan secara terpisah dari kegiatan operasional perusahaan dengan alasan 

agar memiliki indepedensi. Independesi meningkatkan audit internal dalam 



 

 

memberikan pertimbangan yang objektif (unbiased) yang merupakan hal yang 

mendasar untuk melakukan audit yang memadai. Hal ini dapat tercapai apabila : 

2. Kedudukan auditor internal dalam perusahaan cukup untuk menjamin ruang 

lingkup audit yang luas, tindakan dan pertimbangan yang memadai. 

3. Objektivitas dari audit internal dapat dijalankan, yang meliputi sikap mental 

yang tidak memihak dan kejujuran atas pekerjaan yang dilakukan. 

 

Kedudukan audit internal dalam suatu organisasi menempati posisi staff, 

hasil ini berarti mereka tidak bertanggung jawab atas pencapaian berbagai 

aktivitas perusahaan. Mereka hanya berkewajiban menilai dan melaporkan hal 

tersebut, sehingga tidak memiliki wewenang untuk memerintah sesuatu kepada 

manajemen. Posisinya bersifat meberikan saran pada manajemen yang 

bertanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

 

2.2.8 Laporan Hasil Audit 

Laporan hasil audit menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004; 24-26), adalah sebagai berikut: 

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara 

tepat waktu. 

1. Kriteria Komunikasi 

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

rekomendasi, dan rencana tindak lanjutnya. 

b. Komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini 

keseluruhan dan kesimpulan auditor internal. 

c. Auditor internal perlu memberikan apresiasi, dalam komunikasi hasil 

penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direvieu. 

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

maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam 

distribusi dan penggunaannya. 

 

 



 

 

2. Kualitas Komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, 

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

3. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar 

Dalam hal 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 

4. Penyampaian hasil-hasil penugasan 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak. 

 

Laporan hasil audit menurut Hiro Tugiman (2006;191) bahwa laporan 

hasil penugasan akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria mendasar, 

yaitu: 

1. Objektivitas 

Suatu laporan hasil pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok 

persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain 

yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat 

memberikan uraian mengenai dunia auditee dengan tidak menunjuk pada 

pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 

2. Kewibawaan (authoritativeness) 

Laporan pemeriksaan tersebut harus dapat di percaya dan mendorong para 

pembacanya menyetujui substansi yang terdapat didalam laporan tersebut. 

Para pembaca belum tentu akan menerima temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi pengawas internal dengan senang hati, namun mereka 

cenderung tidak menolaknya. Mereka percaya kepada pengawas internal dan 

percaya kepada laporan pemeriksaan. Dipandang dari hal tersebut, 

kewibawaan merupakan inti pemeriksaan dan penulisan laporan pemeriksaan 

yang efektif. 



 

 

3. Keseimbangan 

Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan 

gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar dan 

realistis. Keseimbangan adalah keadilan. 

4. Penulisan yang profesional 

Laporan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur, 

yaitu: 

a. Struktur 

b. Kejelasan 

c. Keringkasan 

d. Nada Laporan 

e. Pengeditan 

 

Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan 

kepada manajemen dan dapat mengkomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut, 

apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti, auditor internal 

mengusulkan cara-cara perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor 

internal akan mengawasi perbaikan tersebut. 

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa laporan hasil audit internal 

dibuat setelah selesai melakukan audit, laporan ditujukan 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, ekonomis, efisien dan efektif. Hasil pemeriksaan haruslah 

dikomunikasikan secara tepat waktu baik untuk pihak di dalam organisasi maupun 

pihak di luar organisasi. Hasil laporan pemeriksaan harus mencakup sasaran, 

lingkup penugasan, simpuIan, rekomendasi dan rencana tindakannya. 

 

 

 

 



 

 

2.2.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal oleh Manajemen 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;26), yaitu: 

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak 

lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah 

melaksanakan tindak Ianjut secara efektif, atau menanggung risiko karena 

tidak melakukan tindak lanjut.” 

 

 Dari uraian di atas dapat di artikan bahwa tindak lanjut merupakan tahap 

yang terakhir dari langkah kerja audit intenal. Tindak lanjut dimaksudkan agar 

auditor internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang diambil sesuai 

dengan yang dilaporkan pada laporan temuan audit Bagian Audit Internal harus 

menentukan bahwa manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan 

tersebut manghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan. 

 

2.3 Pengertian Efektifvitas 

Sedangkan menurut Arens and Loebbecke (2008;98) adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objective”. 

 

Pengertian efektivitas menurut Rob Reider (2002;22) adalah: 

“Effectiveness is the organizatioan achieving results or benefits based on 

stated goals and objectives or some other measurable criteria”. 

 

Pengertian efisiansi menurut Rod Reider (2002;21) adalah : 

 

“Efficiency is the organizatioan carrying out its responsibilities with the 

minimum expenditure of effort”. 

 

Berdasarkan uraian yang didapat, keadaan yang efektif dan efisien dimana 

tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Apabila 

organisasi dapat mencapai efektivitas maka hal tersebut dapat mendorong 

tercapainya tingkat efisiensi. 

 

 

 



 

 

2.4 Persediaan 

2.4.1 Pengertian Persediaan  

 Persediaan merupakan salah satu unsure penting dalam perusahaan. Istilah 

persediaan mengandung arti yang berbeda tergantung dari kegiatan usaha dari 

perusahaan tersebut. 

 Menurut Hendriksen yang diartikan oleh Nugroho Widjajanto (1993:2) 

menyatakan tentang persediaan sebagai berikut :  

“Persediaan (inventory) meliputi barang-barang dagangan yang 

dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal dan bahan baku serta  

bahan pembantu yang dipergunakan dalam proses produksi untuk dijual.” 

  

Pengertian persediaan menurut Kieso Weygant (2002:444) adalah sebagai 

berikut : 

“Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam 

operasi bisnis normal atau barang yang digunakan atau dikonsumsi dalam 

memproduksi barang yang akan dijual. 

 

 Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.2) adalah sebagai 

berikut : 

 Persediaan adalah aktiva : 

a. Tersedia untuk dijual  

b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan 

c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberi jasa. 

 

Persediaan meliputi barang-barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual 

kembali, barang jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang 

sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan 

dipergunakan dalam proses produksi. 

Dari ketiga uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian persediaan 

bagi perusahaan dagang ialah persediaan barang dagangan, berupa barang-barang 

milik perusahaan yang diperoleh untuk dijual kembali tanpa adanya proses 

produksi yang mengubah jenis, bentuk, atau mutu dari barang tersebut. 



 

 

Sedangkan untuk perusahaan manufaktur berupa bahan baku yang 

kemudian diolah bersama bahan pembantu untuk menjadi barang jadi yang siap 

untuk dijual kembali, biasanya sebelum tanggal neraca ada barang yang belum 

selesai diproduksi. Oleh karena itu pada perusahaan manufaktur terdapat 

persediaan berupa bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi (masih 

dalam proses produksi) dan barang jadi. Selain itu terdapat pula persediaan spare 

part atau suku cadang. 

Dan dari ketiga pengertian tersebut persediaan diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Bahan Mentah (raw material) 

Merupakan bahan yang diperoleh untuk digunakan dalam proses produksi  

b. Bahan pembantu/bahan perlengkapan  

Merupakan bahan-bahan yang diperlukan sebagai pelengkap atau pembantu 

dalam proses produksi 

c. Barang dalam proses (goods/work in process) 

Merupakan barang-barang yang baru sebagian diproses dan perlu dikerjakan 

lebih lanjut, biasanya disebut barang setengah jadi. 

d. Barang selesai (finished goods) 

Merupakan barang-barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. 

 

2.4.2 Sistem dan Prosedur Persediaan 

2.4.2.1 Sistem Pencatatan dan Metode Penilaian Persediaan. 

Menurut Mulyadi (2001;556) sistem pencatatan persediaan pada 

perusahaan dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu : 

1. Perpetual inventory system 

2. Periodical (physical) inventory system  

 

Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perpetual inventory system 

Mutasi persediaan selalu dicatat pada saat mutasi dilakukan, sehingga posisi 

persediaan dapat diketahui setiap saat melalui catatan yang ada tanpa 



 

 

melakukan pengecekan secara fisik. Sistem ini memudahkan dalam 

perencanaan dan pengendalian persediaan. 

2. Periodical (physic) inventory system 

Mutasi persediaan tidak diikuti oleh pencatatan dalam kartu persediaan, 

sehingga pada saat perusahaan ingin mengetahui jumlah persediaan harus 

dihitung secara fisik. Audit dilakukan secara periodik dengan cara  

perhitungan secara fisik. 

Kedua sistem ini mempengaruhi pemakaian metode penilaian yang akan 

digunakan oleh setiap perusahaan. Sistem perpetual akan memakai metode 

penilaian setiap menghadapi mutasi persediaan sedangkan system periodik akan 

memakai metode penilaian pada akhir periode saja. 

Dalam menghitung persediaan dapat digunakan berbagai macam metode 

penilaian. Metode penilaian persediaan menurut Smith dan Skousen (1995;384-

352) ialah : 

The several methods have evolved to make this allocation between expense 

and inventory 

1. Spesific identification 

Specific identification methods requires a means of identifyin the 

historical cost of case unit of inventory 

2. First in-first out (FIFO) 

FIFO methods is based on the assumption that cost should be charged 

to expense (cost of goods sold) in the order in which the cost are 

incurred, inventories are this started in term of the most recent cost. 

3. Averaged cost methods 

The weighted average technique is based on the assumption that goods 

sold should be charged at on average cost, such average being 

influenced or weighted by the number of unit acquired at each price. 

4. Last in-first out (LIFO) 

LIFO method is based on the assumption that the lattes costs of a 

specific item should be charge to cost goods sold inventories are this 

stated at earliest cost. 

 

 Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa metode yang 

digunakan untuk menilai alokasi biaya terhadap persediaan. 

1. Spesifik identifikasi (Identification specific) 

Dalam metode ini identifikasi biaya perolehan untuk tiap-tiap unit persediaan 

sampai pada waktu dijual. 



 

 

2. Masuk pertama-keluar pertama (FIFO) 

Metode ini berasumsi bahwa harus dibebankan pada pendapatan sesuai dengan 

urutan terjadinya. Persediaan akan dinyatakana dengan biaya tertentu. 

3. Metode rata-rata (Average cost methods) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan yang dijual harus 

dibebankan biaya rata-rata dimana biaya rata-rata ini dipengaruhi atau 

ditimbang menurut jumlah unit yang diperoleh dari masing-masing harga. 

4. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan yang dijual harus 

dibebankan biaya rata-rata dimana biaya rata-rata ini dipengaruhi atau 

ditimbang menurut jumlah unit yang diperoleh dari masingg-masing harga. 

5. Masuk terakhir-keluar pertama (LIFO) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa biaya terbaru dari suatu unsure 

persediaan tertentu harus dibebankan ke harga pokok penjualan. 

 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002;14.20) metode 

penilaian persediaan yang dapat digunakan adalah : 

“Biaya persediaan harus dihitung dengan menggunakan biaya masuk 

pertama keluar pertama (MPKP/FIFO), rata-rata tertimbang (weigth 

average cost method) masuk terakhir keluar pertama (MTKP/LIFO).” 

 

2.4.2.2 Pentingnya Pengelolaan Persediaan 

Persediaan merupakan unsur yang utama dalam modal kerja, merupakan 

aktivitas yang selalu dalam keadaan berputar. Masalah investasi dalam persediaan 

merupakan masalah penting bagi perusahaan karena besar kecilnya persediaan 

akan langsung berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan dan juga persediaan 

merupakan pos terbesar dalam aktiva lancer perusahaan industri. 

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan persediaan oleh perusahaan. 

Dalam arti luas, pengelolaan persediaan meliputi fungsi perencanaan dan 

pengendalian yang didalamnya termasuk pentepan dan pemeliharaan komponen 

dan kualitas yang tepat untuk bahan baku atau produk yang diperlukan sehingga 

memenuhi syarat-syarat produksi atau pesanan dari langganan dengan cara yang 

sebaik-baiknya. 



 

 

Fungsi pengelolaan persediaan menurut Willson dan Campbell yang 

diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjandra (1997;428) adalah sebagai berikut : 

“Secara luas, fungsi pengelolaan persediaan meliputi pengarahan arus dan 

penanganan bahan secara wajar, mulai dari penerimaan sampai 

penggudangan dan penyimpanan, menjadi barang dalam pengolahan dan 

barang jadi, sampai berada di tangan pelanggan.” 

 

Sedangkan cara pengolahan persediaan yang baik menurut Willson dan 

Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjandra (1997;430-431) adalah 

sebagai berikut : 

1. Penetapan tanggung jawab dan wewenang yang jelas terhadap persediaan. 

2. Sasaran dan kebijakan yang dirumuskan dengan baik. 

3. Fasilitas penggudangan dan penanganan dengan baik. 

4. Kalsifikasi dan identifikasi persediaan yang layak. 

5. Standarisasi dan simplikasi persediaan. 

6. Catatan atas laporan yang cukup. 

7. Tenaga kerja yang memuaskan. 

 

2.4.2.3 Perencanaan dan Pengendalian Intern atas Persediaan 

Untuk mengelola persediaan diperlukan adanya suatu perencanaan yang 

baik agar memudahkan di dalam melakukan pengendalian persediaan. Menurut 

Willson and Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjandra (1994;428) 

yang dimaksud dengan perencanaan persediaan adalah : 

“Perencanaan persediaan berhubungan dengan penentuan komposisi 

persediaan, penentuan waktu atau penjadwalan, serta lokasi untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan perushaan yang diproyeksikan.” 

 

Pengendalian Intern atas persediaan yang baik dalam penerapannya akan 

akan menjamin kelancaran produktivitas dan operasional serta membantu 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada dasarnya pengendalian internal 

persediaan menyangkut dua aspek, yaitu : 

1. Pengendalian intern secara fisik. 

2. Pengendalian secara akuntansi. 



 

 

 Pengendalian secara fisik yaitu menyangkut apakah persediaan itu 

digunakan seefisien mungkin dan apakah pengamanan secara fisik telah dilakukan 

secara memadai, sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian secara akuntansi 

yaitu menyangkut apakah pembebanan biaya atas persediaan telah dibebankan 

secara tepat. 

 Untuk menghindari kekurangan dan koreksi persediaan karena kelemahan 

pengendalian internal, Willson and Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin 

Fenix Tjandra (1997;449) mengusulkan sebagai berikut : 

1. Memelihara tempat aman yang aman bagi bahan, semua bahan yang 

bernilai tinggi harus mendapat perhatian khusus. 

2. Pemindahan bahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain harus 

dilakukan sesuai dengan persetujuan manajemen, bahan-bahan hanya 

boleh dikeluarkan berdasarkan bon permintaan yang telah disetujui 

oleh atasan yang berwenang. 

3. Pemisahan tugas sehingga mereka yang menyelenggarakan catatan 

pembukuan tidak menangani penerimaan ataupun pengeluaran bahan. 

4. Mengadakan invetorisasi persediaan secara rotasi sehingga hasilnya 

direkonsiliasikan dengan catatan persediaan. 

5. Mengharuskan auditor internal untuk melakukan penilaian secara 

mendalam mengenai struktur pengendalian setiap persediaan. 

6. Menilai dan menganalisa catatan persediaan untuk setiap kelemahan 

yang terjadi. 

7. Mengevaluasi tenaga kerja yang menangani persediaan dan mengecek 

latar belakang mereka (apabila perlu). 

8. Melakukan survey periodik mengenai keamanan persediaan dan 

mengeliminasi kesempatan berbuat curang. 

 

 Berdasarkan keterangan di atas, sangat diperlukan pengendalian intern 

persediaan yang memadai, yaitu dengan cara : 

1. Adanya tempat yang cukup aman dan memadai. 

2. Menetapkan prosedur penerimaan dan penyimpanan, dan pengeluaran barang. 

3. Kebijakan manajemen yang menyangkut jumlah minimum dan maksimum 

atas persediaan, metode penelitian persediaan, orang yang bertanggung jawab 

atas persediaan dan petugas yang melakukan pengecekan persediaan. 

 

 

 



 

 

2.4.2.4 Manfaat Pengendalian Persediaan barang jadi yang Baik. 

Manfaat pengendalian persediaan menurut Willson and Campbell yang 

diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjandra (1997;538) adalah sebagai berikut : 

1. Menekan investasi modal dalam persediaan pada tingkat minimum.  

2. Mengeliminasi atau mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul 

dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, kerusakan, 

penyimpanan, kekunoan dan asuransi persediaan. 

3. Mengurangi risiko kecurangan atau kecurian persediaan. 

4. Menghindari risiko penundaan produksi dengan cara selalu 

menyediakan bahan yang diperlukan. 

5. Memungkinkan memberikan jasa yang lebih memuaskan kepada para 

pelanggan dengan cara selalu bahan atau barang yang dibutuhkan. 

6. Dan mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan gudang. 

7. Memungkinkan pemerataan produksi melalui penyelenggaraan 

persediaan yang tidak merata sehingga membentuk stabilitas 

pekerjaan. 

8. Menghindarkan atau mengurangi kerugian yang timbul penurunan 

harga. 

9. Mengurangi biaya operasi fisik persediaan tahunan. 

10. Melalui pengendalian yang wajar dan informasi yang tersedia untuk  

persediaan dimungkinkan adanya pelaksanaan pembelian yang lebih 

baik untuk memperoleh keuntungan dari harga khusus dan perubahan 

harga. 

11. Mengurangi penjualan dan biaya administrasi, melalui jasa atau 

pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. 

 

2.5 Hubungan Audit Internal dengan Efektivitas Persediaan Barang Jadi 

Hubungan audit internal dengan pengendalian intern persediaan dapat 

dilihat dari fungsi dan tugas dari audit internal itu sendiri. Bagian audit internal 

mempunyai tanggung jawab kepada pimpinan perusahaan. Tanggung jawab 

tersebut dicapai dengan melakukan audit dan melakukan serta menilai aktivitas 

yang terjadi dalam perusahaan. Dengan demikian dapat diketahui sampai 

sejauhmana pengendalian internal atas persediaan dapat dijalankan oleh bagian 

yanf diberi wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Fungsi audit internal dalam pengendalian intern persediaan meliputi 

seluruh aspek persediaan seperti dikemukakan oleh Willson dan Champbell yang 

diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjandra (1997;729) adalah : 



 

 

“Tujuan dari pengendalian intern bagi sebuah perusahaan yang cukup 

besar untuk melakukan itu tidak boleh hanya sekedar untuk mengamati 

dan mengecek persediaan fisik tahunan tetapi juga untuk melaksanakan 

suatu fungsi yang sangat berguna dalam melakukan pengecekan periode 

terhadap catatan-catatan untuk : 

1. Menetapkan kebenaran 

2. Mengevaluasi sistem pengendalian internal  

3. Mengecek untuk melihat adanya taat azas kepada prosedur yang telah 

ditetapkan”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai fungsi audit internal terhadap 

persediaan dapat diuraikan menjadi : 

1. Mengecek jumlah fisik persediaan dan membandingkan dengan catatan yang 

ada, kemudian menguji catatan tersebut dan menyatakan catatan tersebut 

benar serta dilakukan tindakan koreksi apabila dibutuhkan. 

2. Memeriksa dan menilai ketaatan terhadap prosedur-prosedur yang berkenan 

dengan persediaan meliputi: 

a. Prosedur penerimaan dan penyimpanan barang. 

b. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang. 

3. Memeriksa tempat yang aman bagi persediaan, semua persediaan bernilai 

tinggi harus mendapat perhatiana khusus. 

4. Memeriksa dan megevaluasi jumlah maksimum dan minimum persediaan 

sekaligus menganalisa kebutuhan sesuai dengan adanya perubahaan tersebut 

dengan tiba-tiba. 

5. Memeriksa pemakaian serta keamanan bahan yang tidak terpakai dan tersisa. 

6. Mengevaluasi pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan. 

 

Berdasarkan uraian di atas apabila fungsi audit internal dilakukan dengan 

baik dalam perusahaan, akan dapat membantu manajemen dalam menciptakan 

pengelolaan persediaan barang jadi yang layak dan menjamin kelancaran kegiatan 

usaha. Dengan demikian adanya bagian audit internal dalam perusahaan dapat 

membantu manajemen mencapai efektivitas pengendalian intern persediaan 

barang jadi.   

 


