
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Hubungan 

 Sesuai dengan judul yang akan penulis bahas yaitu hubungan audit internal 

dengan efektivitas pengendalian intern proses produksi, maka penulis terlebih 

dahulu akan memberikan pengertian “Hubungan” tersebut. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia kata “Hubungan” mempunyai arti sebagai berikut, yaitu : 

1. Keadaan berhubungan 

2. Kontak  

3. Sangkut paut 

4. Ikatan 

Dari beberapa pengertian di atas, penulis memilih pengertian yang 

pertama, yaitu “keadaan berhubungan” sebagai pengertian yang cocok jika 

dikaitkan dengan judul yang akan penulis bahas. 

 

2.2 Proses Produksi 

2.2.1 Pengertian Proses Produksi 

 Proses produksi terdiri dari dua kata yaitu proses dan produksi. Proses 

adalah cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga 

kerja,mesin, bahan, dan dana) yang akan diubah untuk memperoleh suatu hasil, 

sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan 

kegunaan suatu barang atau jasa. Pada proses produksi terjadi transformasi bahan 

baku menjadi yang mempunyai kegunaan yang lebih tinggi. 

 Menurut Sofjan Assauri (1993:97) mengemukakan pengertian proses 

produksi sebagai berikut : 

 

 “Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk 
menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 
menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, bahan-bahan, dan jasa) yang 
ada.” 
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 Pengendalian intern proses produksi meliputi rencana organisasi, seluruh 

metode dan langkah-langkah yang dikoordinasikan, yang digunakan di dalam 

perusahaan untuk mengamankan proses produksi, mengecek kecermatan agar data 

akuntansi proses produksi dan dapat dipercaya, memajukan efisiensi kegiatan 

proses produksi dan, mendorong ditaatinya kebijakan proses produksi yang 

ditetapkan oleh pimpinan. Prinsip pengendalian intern proses produksi menurut 

La Midjan dan Asbar Susanto (1996:210) adalah sebagai berikut : 

 

“1. Harus terdapat organisasi internal yang memadai dimana terdapat 
pemisahan fungsi dan pembagian kerja yang baik dan tegas 
diantaranya : 
a. Fungsi perencanaan produksi dan pengawasan produksi oleh biro 

produksi 
b. Fungsi perencanaan produksi oleh bagian produksi pabrik 
c. Fungsi penyimpanan bahan baku dan hasil produksi di gudang 

bahan dan barang jadi 
d. Fungsi pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam 

proses produksi oleh bagian akuntansi produksi/biaya. 
2. Terdapat sistem pencatatan, prosedur, metode, dan pelaporan yang 

memadai  dalam proses produksi. 
3. Terdapat standar/norma dan budget dalam pemakaian bahan dan jam 

kerja mesin berikut hasil produksi. 
4. Terdapat pengawasan atas proses produksi (on the job control) yang 

sedang berjalan maupun hasil akhir (inspection quality control). 
5. Bagian inspection dan quality control harus berdiri sendiri di luar 

bagian pembelian, penjualan, maupun pabrik yang memegang 
wewenang fungsi staf. Dapat juga bagian inspection dan quality 
control berada di bagian biro produksi.” 

 

 Proses produksi yang diterapkan di dalam suatu perusahaan selalu 

diharapkan dapat menciptakan efektivitas produksi, oleh karena itu sistem 

akuntansi proses produksi harus dapat menciptakan pengendalian intern yang 

akan mencegah terjadinya kesalahan tersebut. 

 

2.2.2 Perencanaan Produksi 

 Pada sebagian besar industri manufacturing, perusahaan lebih memusatkan 

pada kegiatan proses produksi. Untuk melaksanakan kegiatan produksi harus 

ditetapkan suatu perencanaan produksi. Menurut Sofjan Assauri (1993:167) 

perencanaan produksi dikemukakan sebagai berikut : 
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“Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian 
sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan 
peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang-
barang dalam suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang 
diperkirakan atau diramalkan.” 
 

Dan pengertian mengenai perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 

(2002:1) adalah sebagai berikut : 

 

“Perencanaan produksi adalah proses merencanakan aliran material 
kedalam, didalam, dan keluar pabrik sehingga posisi keuntungan optimal 
yang merupakan tujuan perusahaan dapat tercapai.” 
 

Jadi dalam perencanaan produksi ini lebih banyak ditekankan pada 

produksi dan produk tersebut, sehingga lebih banyak merencanakan bahan yang 

diperlukan, tenaga kerja, peralatan dan sebagainya. 

Suatu rencana produksi biasanya disusun berdasarkan rencana penjualan 

atau pemasaran. Pada perusahaan industri, rencana penjualan ini dijabarkan 

sebagai kebutuhan produksi. Berdasarkan rencana produksi ini dapat ditentukan 

kapan kegiatan produksi dimulai dan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan 

dalam kegiatan tersebut, alat apa saja yang diperlukan dalam proses tersebut dan 

berapa tingkat persediaan yang dibutuhkan. 

Dalam perencanaan produksi, perencanaan harus menentukan 

keseimbangan optimal antara tingkat penjualan, tingkat persediaan, dan tingkat 

produksi. Apabila  keseimbangan optimal tidak tercapai maka aspek-aspek 

perencanaan tahun akan diperbaharui. Oleh karena itu untuk produksi yang 

ekonomis diperlukan suatu program produksi yang seimbang sehingga harus ada 

koordinasi antar penjualan, rencana-rencana produksi dan kebijakan penjualan. 

Anggaran produksi merupakan langkah awal dalam penyusunan budget 

aktivitas-aktivitas produksi. Di samping budget produksi, ada tiga budget penting 

lain yang berhubungan dengan produksi yaitu : 

1. Budget Bahan Baku (Material Budget), 

2. Budget Tenaga Kerja (Labor Budget),dan 

3. Budget Biaya Produksi tidak Langsung (FOH Budget). 

 

 12



 

Dalam perencanaan produksi tidak hanya terbatas pada proses produksi 

saja, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan-kebijakan bahan baku, tenaga 

kerja, dan persediaan. Dalam menetapkan kebijakan-kebijakan persediaan untuk 

produk jadi, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Kuantitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penjualan. 

2. Cepat rusaknya persediaan. 

3. Lamanya periode produksi. 

4. Fasilitas-fasilitas penyimpanan. 

5. Kecukupan dana untuk memodali produksi untuk persediaan beberapa 

waktu sebelum dijual. 

6. Biaya penyimpanan. 

7. Perlindungan atas kekurangan persediaan. 

8. Perlindungan atas kekurangan tenaga kerja langsung. 

9. perlindungan terhadap kenaikan harga. 

10. Risiko-risiko yang bersangkutan dengan persediaan, seperti kecurian, 

keusangan, kekurangan permintaan dan penurunan harga. 

Biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya yang besar yang 

dikeluarkan perusahaan sehingga perencanaan dan pengendalian harus efektif. 

Agar karyawan yang ditarik sesuai dengan keinginan perusahaan, maka harus 

ditentukan standar personalia. Standar ini merupakan persyaratan minimum yang 

harus dipenuhi agar seorang tenaga kerja dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik. Dalam penentuan jumlah tenaga kerja yang harus diperhatikan adalah 

melakukan peramalan kebutuhan perusahaan dalam periode tertentu dan 

melakukan analisis terhadap tenaga kerja yang ada. 

Perusahaan dapat menarik tenaga kerja dari luar perusahaan atau 

mengadakan pengalihan jabatan di dalam perusahaan itu sendiri. Dalam hal 

penerimaan tenaga kerja perusahaan harus memperhatikan batasan-batasan tenaga 

kerja, keterampilan yang dimiliki dan sebagainya. Memilih tenaga kerja bukanlah 

hal yang mudah karena untuk mengukur kemampuan psikologis sangat sukar, 

perusahaan harus menetapkan prosedur penerimaan tenaga kerja terlebih dahulu 

agar sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 
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2.2.3 Pengawasan Produksi 

 Untuk memungkinkan produksi yang dilaksanakan sebagaimana yang 

direncanakan, maka diperlukan adanya suatu kegiatan pengawasan terhadapnya 

agar penyimpanan-penyimpanan yang sekiranya terjadi dapat segera diketahui dan 

diperbaiki. Menurut  Sofjan Assauri (1993:191) yang dimaksud dengan 

pengawasan produksi adalah sebagai berikut : 

 

 “Pengawasan produksi untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas 
pengelolaan agar waktu penyelesaian yang telah ditentukan terlebih 
dahulu dapat dicapai dengan efektif dan efisien.” 

 

 Jadi dapat dikatakan bahwa pengawasan produk merupakan keseluruhan 

pemeriksaan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa 

yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan proses produksi 

adalah agar perusahaan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas produksi sesuai 

dengan yang direncanakan. Pengawasan produksi menjamin barang yang akan 

dibuat secara ekonomis, dengan metode yang baik, pada waktu yang tepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat menjalankan pengawasan produksi 

dengan sempurna dan efektif, maka pengawasan produksi yang dilaksanakan 

menurut Sofjan Assauri (1993:193) hendaknya mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

 

 “1. Routing 
   2. Schedullind 
   3. Dispatching 
   4. Follow up.” 
 

 Adapun uraian mengenai fungsi-fungsi pengawasan tersebut adalah : 

1. Routing, menetapkan jalan yang seharusnya dilalui oleh setiap satuan barang 

mulai dari bahan mentah sampai barang jadi. 

2. Scheduling, menetapkan waktu kapan proses dimulai dan kapan selesai. 

3. Dispatching, memberikan perintah yang diperlukan dan menyiapkan segala 

langkah yang diperlukan agar pekerjaan dalam pabrik dapat berjalan lancar. 

4. Follow up, melaksanakan penelitian dan pengecekan terhadap semua aspek 

yang mempengaruhi kelancaran kegiatan produksi. 
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 Sedangkan pengertian pengawasan produksi menurut Rudi Suardi 

(2003:118) adalah sebagai berikut : 

 

 “Organisasi harus memantau atau mengawasi karakteristik produk untuk 
memverifikasi persyaratan produk yang terpenuhi. Ini harus dilaksanakan 
pada tingkatan yang sesuai dari proses realisasi produk menurut 
pengaturan yang sudah direncanakan.” 

 

2.2.4 Pengawasan Mutu 

 Pengawasan mutu dapat diartikan suatu fungsi yang bertujuan untuk 

mencapai suatu tingkat kualitas tertentu dari semua produk yang dihasilkan atau 

dapat dikatakan hasil barang jadi. Suatu analisis dapat dilakukan untuk 

menetapkan tindakan yang harus diambil dalam proses produksi untuk mencapai 

dan memelihara mutu produk yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Tujuan pengendalian mutu didefinisikan oleh Jhon E. Biegel (1980:9) sebagai 

berikut : 

 

 “Quality control is responsible for establishing and maintaining the 
mecceunary control for raw material, and finished product for 
conformance to specification and for quality of performance in use.” 

 

 Jadi pengendalian mutu bertanggung jawab untuk menetapkan dan 

memelihara pengendalian yang diperlukan untuk kualitas bahan baku, barang 

setengah jadi, dan juga bertanggung jawab memeriksa apakah barang jadi telah 

sesuai dengan spesifikasi maupun kualitasnya dalam pemakaian. 

 

 Adapun pengertian pengendalian mutu menurut the Eropean Organization 

for Quality Contro (EOQC) adalah sebagai berikut : 

 

“Totalitas keistimewaan dan karakteristik suatu produk atau jasa yang 
berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan atau 
kepuasan tertentu.” 
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Pengawasan mutu yang dilakukan dalam suatu perusahaan adalah untuk 

menentukan efektivitas dari penerapan sistem mutu yang mereka gunakan. 

Tujuannya, memantau keefektifan penerapan sistem mutu dan merupakan alat 

untuk melakukan perbaikan. 

 

 Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan mutu mencakup hal-hal sebagai 

berikut yaitu : 

1. Pengawasan terhadap bidang-bidang yang secara langsung mempengaruhi 

atas kualitas produk, misalnya program latihan, desain produk, proses 

produksi atau peralatan yang digunakan atau mungkin juga menyangkut 

pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki penjual. 

2. Pengawasan terhadap penerimaan berbagai macam bahan dan komponen. 

Pengawasan disini bukan saja berkaitan dengan perlindungan tingkat 

kualitas dari barang jadi tetapi juga sebagai dasar pembayaran kepada 

penjualan. 

3. pengawasan atas pemindahan bahan dari suatu bagian ke bagian lain. 

Pengawasan ini selain melindungi tingkat kualitas juga untuk memastikan 

apakah pertanggungjawaban prosedur pemindahan telah dijalankan dengan 

benar. 

4. Pengawasan yang dilakukan pada bermacam-macam tingkat produksi. Hal 

ini juga untuk mengecek sampai sejauh mana proses produksi telah 

dijalankan dengan semestinya. 

5. Pengawasan akhir pada saat barang jadi dikeluarkan dari departemen 

produksi untuk dikirimkan ke konsumen. 

 

Pada kenyataannya jumlah yang relatif besar telah dikeluarkan untuk 

mengadakan kegiatan pengendalian mutu, tetapi akan lebih banyak bagi biaya 

yang akan timbul jika hal ini tidak dilakukan. Masalah-masalah yang akan timbul 

akibat dari tidak dijalankan fungsi ini adalah: 

1. Produksi yang menghasilkan barang yang tidak dapat diterima/tidak 

memenuhi standar akan mengakibatkan pemborosan atas pemakaian bahan 

baku, tenaga kerja,dan bahan penunjang lainnya. 
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2. Produk rusak yang terus terbawa dalam proses produksi akan 

menimbulkan pemborosan yang lebih besar pada tingkat produksi 

selanjutnya. 

3. Masalah yang paling penting adalah perusahaan akan kehilangan 

pelanggan jika sampai terjadi pengiriman barang yang rusak kepada 

pelanggan. 

 

2.3 Audit Internal 

2.3.1 Pengertian Audit Internal 

 Ada beberapa pendapat mengenai audit internal. Menurut Hartadi 

(1991:36) adalah sebagai berikut : 

 

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu 
organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan 
perusahaan guna memberi saran-saran manajemen.” 
 

Menurut Mulyadi (2002:210) menyatakan bahwa audit internal adalah 

sebagai berikut : 

 

“Pertimbangan auditor atas fungsi audit internal dalam audit atas laporan 
keuangan memberikan panduan bagi auditor independen dalam 
mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan dalam menggunakan 
pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan 
keuangan klien.” 
 

Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit internal (2004:9) 

adalah sebagai berikut : 

 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 
dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 
organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efktivitas 
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.” 
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Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa audit 

internal merupakan: 

1. Suatu penilaian yang independen terhadap seluruh aktivitas perusahaan 

yang dilaksanakan secara terus-menerus (berkesinambungan). 

2. Alat pengawasan terhadap pengendalian intern lainnya yang mendapat 

pendelegasian dari pihak manajemen. 

3. Fungsi staf yang berfungsi memberikan pelayanan kepada manajemen dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada manajemen. 

4. Kegiatan yang meliputi penilaian, pemeriksaan, dan pengefaluasian atas 

seluruh aktivitas perusahaan yang berguna bagi seluruh personalia, dewan, 

dan bagaimana pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik di masa 

yang akan datang. 

 

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Tujuan umum audit internal pada dasarnya adalah untuk membantu semua 

anggota manajemen dalam menguji dan mengevaluasi kecermatan dan 

keberhasilan dari pengendalian manajemen yang digunakan perusahaan dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan analisis, 

saran, dan rekomendasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksanya 

sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal 

ini ditetapkan oleh Lawrence B. Sawyer's (2005:21) adalah sebagai berikut : 

 

“1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan praktik audit 
internal yang seharusnya dilakukan. 

2. Memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan meningkatkan 
lingkup aktivitas audit internal yang bernilai tambah. 

3. Menetapkan dasar pengukuran kinerja audit internal. 
4. Membantu perkembangan proses organisasional dan operasi.” 

 

Pengertian ruang lingkup audit internal menurut Standari Profesi Audit 

Internal  (2004:20) adalah sebagai berikut : 
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“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 
governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan 
menyeluruh. 
2110.  Pengelolaan fungsi, fungsi audit internal harus membantu 

organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko 
signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
pengelolaan risiko dan sistem pengendalian. 

2120. Pengendalian, fungsi audit internal harus membantu organisasi 
dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dan efektivitas 
pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian 
intern serta berkesinambungan. 

2130. Proses governance, fungsi audit internal harus menilai dan 
memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses 
governance dalam pencapaian tujuan.” 

 

 Jadi ruang lingkup audit internal meliputi bagian-bagian : 

1. Menelaah reliabilitas dan mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan 

dan melaporkan informasi. 

2. Menelaah sistem-sistem yang ada untuk menjamin ketaatan terhadap 

kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan-peraturan yang dapat 

mempengaruhi operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi 

mematuhinya. 

3. Menelaah cara mengamankan harta dan memverifikasi keberadaannya. 

4. Menilai keekonomisan dan keefisiensian sumber-sumber yang digunakan. 

5. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah operasi dan 

program dilakukan sesuai dengan rencana.. 

 

Dari pengertian dia atas, dapatlah diketahui bahwa kegiatan audit internal 

meliputi ruang lingkup yang sangat luas yang menyangkut : 

1. Verification, merupakan audit dokumen, catatan dan laporan untuk 

menentukan tingkat penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. 

Umumnya kegiatan ini meliputi catatan dan laporan akuntansi. 

2. Compliance, kegiatan ini berhubungan dengan tingkat kebijakan, 

peraturan, prosedur dan praktek-praktek usaha yang baik. 
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3. Evaluation, merupakan tanggung jawab auditor intern yang paling penting 

dan sulit diukur hasilnya. Kegiatan ini adalah penilaian pelaksanaan baik 

prosedur maupun pelaksanaan prosedurnya. 

 

2.3.3 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. Fungsi 

audit internal adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan 

keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen dan dewan 

komisaris serta pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 

Selain itu seorang auditor intern harus menyelidiki dan menilai pengendalian 

intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian 

fungsi audit internal merupakan fungsi pengendalian yaitu mengukur dan menilai 

efektivitas unsur-unsur pengendalian internal lainnya. 

 Bagi manajemen seorang auditor internal berfungsi sebagai alat Bantu 

manajemen dalam mengendalikan perusahaan, sedangkan dalam struktur 

organisasi auditor internal lebih merupakan fungsi staf (fungsi penasehat) 

daripada fungsi garis yang berkedudukan langsung dibawah direksi, dan 

karenanya auditor internal tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pejabat 

lain didalam organisasi diluar bawahan sendiri. Hal ini seperti dijelaskan pada 

Standar Profesi Audit Internal (2004:19-20) adalah sebagai berikut: 

 

“Fungsi audit internal adalah bahwa penanggung jawaban fungsi audit 
internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif untuk 
memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah 
bagai organisasi. Fungsi audit terdiri dari : 
2010. Perencanaan, penganggung jawab fungsi audit internal harus 

menyusun perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan 
prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan 
organisasi. 

2020. Komunikasi dan persetujuan, penanggung jawab fungsi audit 
internal harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit, dan 
kebutuhan sumber daya kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 
Organisasi untuk mendapat persetujuan. 

2030. Pengelolaan sumberdaya, penanggung jawab fungsi audit internal 
harus memastikan bahwa sumberdaya fungsi audit internal sesuai, 
memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai 
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rencana-rencana yang telah disetujui. 
2040. Kebijakan dan prosedur, penanggung jawab fungsi audit internal 

harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi 
pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal. 

2050. Koordinasi, penanggung jawab fungsi audit internal harus 
berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang 
melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup 
seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan 
duplikasi. 

2060. Laporan kepada pimpinan dan dewan pengawas, penanggung 
jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara 
berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai 
perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, 
wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal.” 

 

 Dengan demikian tanggung jawab audit internal memberikan informasi 

dan saran kepada manajemen yang dalam melakukan tugasnya berpedoman pada 

kode etik yang berlaku, juga melakukan koordinasi aktivitasnya dengan aktivitas 

bagian lainnya sehingga tujuan audit dan tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.3.4 Kualifikasi Auditor Internal 

 Kualifikasi auditor internal dapat dinilai dari dua hal yaitu : 

A. Independensi 

 Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, auditor internal tidak 

bertanggung jawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Auditor internal harus 

mempunyai wewenang dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam 

perusahaan sehingga dalam melaksanakan auditnya, auditor internal dapat 

bertindak seobjektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya 

auditor internal tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang 

akan diaudit sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam organisasi. 

 Tentang independensi dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (2000:220.1) sebagai berikut : 

 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi 
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” 

 

 Sedangkan pengertian independensi menurut Lowrence B.Sawyer's 

(2005:35) terdiri dari beberapa jenis independensi, adalah sebagai berikut : 
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“1. Independensi dalam program audit : 
a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit. 
b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit. 
c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang 

memang disyaratkan untuk sebuah proses audit. 
2. Independensi dalam verifikasi : 

a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan 
karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan. 

b. Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen 
selama verifikasi audit. 

c. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit 
3. Independensi dalam pelaporan : 

a. Bebas dari pengawasan wajib memodifikasi dampak atau 
signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan. 

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

 

 Pada prinsipnya independensi audit internal dapat dicapai melalui status 

dalam organisasi dan objektifitasnya, pada Standar Profesi Audit Internal 

(2004:15) dijelaskan sebagai berikut : 

 

“Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus 
objektif dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan memperhitungkan hal-
hal berikut : 
1110. Independensi Organisasi 

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang 
memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. 
Independensi akan meningkat jika audit internal memiliki akses 
komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan 
Pengawas Organisasi. 

1120. Objektivitas Auditor Internal 
Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak 
memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 
kepentingan (conflict of interest). 

1130. Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas 
Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik 
secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan 
kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan 
ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip 
independensi dan objektivitas tersebut.” 
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Uraian di atas menjelaskan bahwa independensi dalam audit internal 

sangat diperlukan untuk membuat laporan yang objektif dan merupakan informasi 

yang diperlukan oleh manajemen. Oleh karena itu, harus ditetapkan dalam status 

organisasi mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal. 

 

B. Kompetensi 

 Menurut Tunggal (2004:14) kompetensi dijelaskan sebagai berikut : 

 

“Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 
untuk menyelesaikan tugas-tugas individual.” 
 

2.3.5 Program Audit Internal 

Dalam melakukan suatu kegiatan diperlukan suatu program yang tersusun 

dengan baik, sehingga aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Lawrence B.Sawyer's sebagai berikut : 

 

“1.  Menganalisis, memecah menjadi bagian-bagian penting dan 
menentukan sifatnya. 

2. Mengecek, membandingkan atau menghitung ulang, sesuai keperluan, 
untuk mengetahui akurasi melalui inspeksi. 

3. Mengevaluasi, mencapai kesimpulan mengenai kelayakan, efektivitas, 
atau kegunaan. 

4. Memeriksa, melihat lebih dekat dan berhati-hati dengan tujuan 
mencapai akurasi, kelayakan dan opini yang sesuai. 

5. Menginspeksi, memeriksa secara fisik. 
6. Menginvestigasi, memastikan fakta kondisi-kondisi yang dicurigai 

atau dituduhkan. 
7. Menelaah, mempelajari secara kritis. 
8. Memeriksa cepat, mempelajari cepat dengan tujuan menguji 

kecenderungan umum. 
9. Membuktikan, mencari bukti yang meyakinkan. 
10. Menguji, memeriksa sampel dengan tujuan mencapai kesimpulan 

mengenai populasi. 
11. Memverifikasi, menetapkan operasi.” 
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Dengan kata lain program audit merupakan pedoman bagi auditor internal 

dalam melakukan auditnya. Walaupun program audit tertulis sangatlah penting 

artinya bagi pengelolaan tugas audit secara efektif dan efisien. Namun hal ini 

tidak boleh menimbulkan kekakuan terhadap langkah-langkah kerja yang harus 

dilakukan. 

 

2.3.6 Tahap-tahap Proses Pelaksanaan Audit Internal 

 Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam audit internal mencakup 

tahap-tahap seperti yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2004:125) sebagai 

berikut : 

 

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor intern dalam melakukan 
proses audit terdiri dari : 
a. Audit plan (Perencanaan audit). 
b. Audit program (Program audit). 
c. Audit procedures and audit teknik (Prosedur audit dan teknik audit). 
d. Audit risk and materiality (Risiko audit dan materialitas).” 

 

 Mengenai tahap-tahap dalam audit internal yang telah diungkapkan di atas 

akan diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Perencanaan audit 

Perencanaan audit haru dijabarkan tertulis, meliputi : 

a. Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. 

b. Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan diaudit. 

c. Penetapan sumber-sumber daya yang perlu untuk pelaksanaan audit. 

d. Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan audit. 

e. Melaksanakan survey lapangan. 

f. Membuat laporan audit. 

g. Menentukan waktu dan pihak yang akan menerima hasil audit 

h. Memperoleh persetujuan perencanaan pekerjaan audit. 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Proses pengujian dan evaluasi meliputi : 
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a. Informasi dikumpulkan dari seluruh pihak yang terlibat dengan sasaran 

dan ruanglingkup audit. 

b. Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan dan berguna sebagai 

dasar temuan audit dan rekomendasi. 

c. Prosedur audit, meliputi teknik pengujian dan teknik pengambilan 

sampel yang digunakan. 

d. Mengumpulkan analisis, interpretasi dan dokumentasi informasi-

informasi. 

e. Menyiapakan kertas kerja audit. 

3. Mengkomunikasikan hasil audit 

Tahapan ini meliputi : 

a. Memberikan laporan audit. 

b. Mendiskusikan laporan yang didapat dari hasil temuan dan 

rekomendasi audit. 

c. Laporan harus objektif, jelas, bersifat konstruktif dan tepat waktu 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

d. Kepala audit internal harus menelaah ulang laporan tersebut dan 

memberikan persetujuan atas laporan tersebut. 

4. Tindak lanjut 

Audit internal harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang 

diperlukan sudah dilaksanakan atau apakah manajemen perusahaan telah 

mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan hasil 

audit internal. 

 

2.3.7 Laporan Hasil Audit Internal 

  Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan ini 

merupakan hal yang penting karena dalam laporan ini auditor internal 

menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung 

jawab audit internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas 

perusahaan terutama mengenai penilaian pelaksanaan pengendalian intern 

perusahaan. 
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  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 Lawrence B.Sawyer's (2005:73) 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.” 
 

  Pada prinsipnya Pimpinan Fungsi Audit internal memiliki dua kewajiban 

pelaporan, seperti yang dijelaskan pada Standar Profesi Audit Internal (2004:44) 

adalah sebagai berikut : 

 

“a. Pelaporan Fungsional (Funcional Reporting) 
 Adalah kewajiban pelaporan kepada siapa Audit Internal mendapatkan 

independensi dan kewenangannya. Konsorsium berpendapat bahwa 
Pimpinan Fungsi Audit Internal secara fungsional agar melapor kepada 
Dewan Direksi, Komite Audit dan otorisasi lainnya yang merupakan 
sumber yang berkaitan dengan pemberian kewenangan tadi meliputi : 
i) Persetujuan atas Charter Audit Internal 
ii) Persetujuan atas Rencana Audit Tahunan 
iii) Persetujuan atas Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan 

Fungsi Audit Internal 
iv) Persetujuan atas penggajian dari Pimpinan Fungsi Audit Internal 

b. Pelaporan Administratif (Administrative Reporting) 
 Adalah hubungan pelaporan kepada siapa fungsi audit internal 

mendapatkan dukungan administratif untuk menjalankan aktivitas 
sehari-harinya, seperti : 
i) Pelaporan pelaksanaan anggaran dan pencatatan akuntansi 
ii) Pelaporan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian 
iii) Pelaporan yang berkaitan dengan komunikasi internal.” 
 

  Oleh sebab itu, auditor internal harus hati-hati dalam tahap pembuatan 

laporan ini. Menurut Arifin Wirakusuma dan Sukrisno Agoes (2003:52) dalam 

menyusun laporan audit harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini : 

“Dalam menyusun laporan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut : 
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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.” 

 

  Laporan audit internal dapat disajikan secara tertulis maupun lisan, formal 

maupun informal dan sebaiknya disusun secara objektif, ringkas, jelas, 

konstruktif, dan tepat waktu. Laporan audit internal harus mencakup tujuan, ruang 

lingkup audit serta rekomendasi yang sifatnya membangun dan disetujui oleh 

kepala bagian audit internal sebelum diterbitkan serta harus menyatakan kepada 

siapa laporan tersebut disampaikan. 

 

2.3.8 Kegiatan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal 

  Bila laporan sudah dikeluarkan, bukan berarti semua tugas auditor internal 

telah selesai karena perlu adanya suatu tindak lanjut, maksudnya jika ternyata dari 

hasil audit yang dilaksanakan menunjukkan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki, 

tindak lanjut yang dapat diambil yaitu melaporkan temuan tersebut pada pimpinan 

perusahaan untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyelesaian masalah dan 

bagaimana pelaksanaan rekomendasi yang diberikan terhadap penyimpangan 

yang terjadi. Dalam kegiatan tindak lanjut hasil audit, auditor internal harus 

memastikan apakah manajemen telah benar-benar melakukan perbaikan terhadap 

temuan audit tersebut. 

 

  Tindak lanjut hasil audit sangat diperlukan karena segala usaha yang 

dilaksanakan dalam rangka audit tidak akan memiliki arti jika tidak disertai tindak 

lanjut atas saran, usulan dan rekomendasi yang diberikan. 
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2.4 Pengendalian Intern dan Pengelolaan Internal 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern 

  Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai pengendalian intern penulis akan 

menguraikan beberapa pengertian tentang pengendalian intern. Menurut Mulyadi 

(2002:180) mengemukakan pengertian pengendalian intern adalah sebagai 

berikut: 

 

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

Sedangkan pengendalian menurut COSO yang dikutip oleh Lawrence 

B.Sawyer's (2005:58) adalah sebagai berikut : 

 

“pengendalian intern terdiri dari lima komponen, yaitu : 
a. Lingkungan kontrol, 
b. Penentuan risiko, 
c. Aktivitas kontrol, 
d. Informasi dan komunikasi,dan 
e. Pengawasan.” 
 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pengendalian intern 

dikelompokan dalam suatu struktur yang terdiri dari prosedur dan kebijakan untuk 

mencapai suatu tujuan. Pembentukan struktur pengendalian intern yang baik 

bukan semata-mata untuk mencari penyelewengan tetapi untuk membentuk suatu 

organisasi yang sehat. 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

  Pengendalian intern merupakan suatu alat yang dapat membantu 

manajemen untuk tercapainya pengendalian atas seluruh aktivitas perusahaan agar 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu manajemen harus 

menciptakan pengendalian intern yang memadai sehingga tercapai tujuan 

perusahaan. 
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  Berdasarkan uraian dan karakteristik pengendalian intern dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu sistem yang mempunyai 

tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2003:180-181) tujuan pengendalian internal 

sebagai berikut : 

 

  “1. Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi. 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
3. Mendorong efisiensi. 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

 

Tujuan pengendalian intern menurut Lawrence B.Sawyer's (2005:21) 

adalah sebagai berikut : 

 

“Tujuan pengendalian intern terdiri dari : 
a. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan praktik audit 

internal yang seharusnya dilakukan. 
b. Memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan meningkatkan 

lingkup aktivitas audit internal yang bernilai tambah. 
c. Menetapkan dasar pengukuran kinerja audit internal. 
d. Membantu perkembangan proses organisasi dan operasi.” 

 

Jadi keefektifitasan pengendalian intern jika tercapai hal-hal yang seperti 

dijelaskan berikut ini : 

a. Keandalan laporan keuangan. 

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi 

investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban 

hukum dan professional untuk menjamin bahwa informasi telah disusun 

dengan standar pelaporan. 

b. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional 

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan 

dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk 

mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. 

c. Ketaatan kepada hukum dan peraturan 

Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan, 

beberapa diantaranya secara tidak langsung berkaitan dengan akuntansi. 
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2.4.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern 

 Untuk mencapai tujuannya, pengendalian intern harus memiliki unsur-

unsur yang mendukung dan untuk membentuk pengendalian intern yang memadai 

maka harus diperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Pengendalian 

intern menyangkut lima kategori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang 

dan digunakan oleh manajemen. Untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa tujuan pengendalian dapat diperoleh. 

 Mulyadi (2002:183) mengemukakan unsur-unsur pengendalian intern 

sebagai berikut : 

 

          “1.   Control environtment, 
2. Risk assessment, 
3. Information end communication,and 
4. Monitoring.” 

 

Secara singkat unsur-unsur pengendalian intern dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Lingkungan pengendalian (Control environtment) 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur 

pengendalian intern yang membentuk disiplin, dan struktur lingkungan 

pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer 

entitas, mengenai pentingnya pengendalian intern entitas, efektifitas informasi 

dan komunikasi serta efektifitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfir 

yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian. Terdapat tujuh faktor 

lingkungan pengendalian, yaitu : 

a. Integritas dan nilai etis 

Manajemen harus mengkomunikasikan integritas dan prilaku etis dalam 

suatu entitas melalui pemakaian pernyataan kebijakan dan aturan perilaku. 

Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang 

diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang 

bermanfaat ataupun sebaliknya. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas individu secara konseptual manajemen 
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harus menspesifikasikan tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan 

menjabarkan kompetensi kedalam tingkat pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan. 

c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Mutu pengendalian intern merupakan fungsi langsung dari mutu personil 

yang menjalankan sistem. Entitas harus mempunyai kebijakan personil 

yang baik untuk penerimaan pelatihan evaluasi, konseling, promosi, 

kompetensi dan tindakan perbaikan. 

d. Partisipasi dari dewan komisaris dan panitia audit 

Dewan komisaris dan panitia audit secara signifikan mempengaruhi 

kesadaran pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan sub panitia 

dari dewan direksi yang biasanya terdiri dari direktur-direktur yang bukan 

merupakan bagian dari tim manajemen. Dewan komisaris dan panitia audit 

adalah orang-orang yang terpercaya dan secara aktif mengawasi akuntasi 

entitas, kebijakan dan prosedur pelaporan. 

e. Filosofi manajemen dan gaya organisasi 

Menetapkan, mempertahankan dan memonitoring pengendalian intern 

suatu entitas merupakan tanggung jawab manajemen. Filosofi manajemen 

dan gaya operasi dapat secara signifikan mempengaruhi mutu 

pengendalian intern. 

f. Struktur organisasi 

Struktur organisasi memberikan suatu kerangka kerja untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memonitor operasi. 

Menetapkan suatu struktur organisasi yang relevan mencakup 

mempertimbangkan area kunci dari wewenang dan tanggung jawab dan 

lini pelaporan yang tepat. 

g. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mencakup kebijakan yang 

berkaitan dengan praktik bisnis yang dapat diterima, pengetahuan dan 

pengalaman personil dan sumber daya yang diberikan untuk melaksanakan 

kewajiban, juga termasuk kebijakan dan komunikasi yang diarahkan untuk 

memastikan bahwa semua personil memahami tujuan entitas. 
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2. Penaksiran risiko (Risk assessment) 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah indentifikasi, 

analisis, dan pengolahan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 

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 luar maupun di 

dalam organisasi. 

4. Aktivitas pengendalian (Control activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kegiatan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat manajemen dilaksanakan. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. 

Dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa alat untuk mencegah penyimpangan yang paling efektif 

adalah dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian intern secara lengkap yang 

membuat unsur satu dengan yang lainnya saling menunjang, sehingga akan 

membuat suatu pengendalian internal menjadi efektif dan efisien. 

 

2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Intern 

 Dalam penerapan pengendalian intern perusahaan menghendaki 

kesempurnaan yang mencerminkan keadaan ideal. Akan tetapi dalam 

kenyataannya tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan dalam 

menerapkan pengendalian intern. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang 

membatasi pelaksanaan pengendalian intern, seperti yang dikemukakan oleh 

Sukrisno Agoes (2004:87) menjelaskan batas-batas pengendalian intern sebagai 

berikut : 

 

“Terlepas dari bagaimana bagusnya desain operasinya, pengendalian 
intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan 
dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian entitas. 
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Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan 
yang melekat dalam pengendalian intern.” 

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat pelaksanaan pengendalian intern 

dibatasi oleh banyak hal dari dalam perusahaan itu sendiri. Keterbatasan yang 

disebabkan oleh manusia seperti manajer perusahaan, orang-orang yang ada 

dalam perusahaan, serta biaya yang besar untuk melakukan pengendalian intern. 

Keterbatasan inilah yang harus diperhatikan dan dicari pemecahan oleh 

perusahaan. 

 

2.4.5 Pengelolaan Internal 

 Menurut Suyadi Prawiro Sentono (2000:192) pengelolaan internal 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

“Pengelolaan internal pada bagian produksi sangat diperlukan khususnya 
dibagian persediaan bahan dari kecurangan yang dilakukan petugas, juga 
agar persediaan tersedia memadai.” 

 

 Mekanisme pengawasan internal atas proses produksi ini walaupun secara 

administrasi baik, namun harus tetap didukung oleh sikap mental yang jujur, 

disiplin yang tinggi dari para petugas perusahaan, tanpa kecuali. 

 

2.5 Audit Internal Proses Produksi 

Perusahaan industri merupakan perusahaan yang mengelola bahan baku 

menjadi barang jadi melalui proses produksi. Dengan demikian dalam perusahaan 

industri yang menjadi fokus utama adalah aktivitas produksi, sumber perusahaan 

mulai dari pengadaan bahan baku, penentuan kualitas, jumlah tenaga kerja, dan 

pengelolaan sampai dengan penentuan kualitas barang. 

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, diperlukan 

suatu pelaksanaan proses produksi yang efektif dan terkendali melalui 

pengendalian intern yang baik disertai dengan koordinasi pelaksanaan audit 

internal yang memadai. Pelakasanaan audit internal dibutuhkan untuk 

memperbaiki ketidakaturan kekurangan dan kelemahan yang ada ada objek yang 

diperiksa, khususnya pada bidang proses produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan 
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suatu pelaksanaan audit internal sebagai alat control untuk memberikan motivasi 

dengan memperbaiki kesalahan atau kelemahan serta menilai bagaimana 

manajemen melaksanakan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Audit internal atas proses produksi meliputi aktivitas-aktivitas sebagai 

berikut, yaitu : 

1. Ruang lingkup audit internal. 

2. Kriteria penilaian. 

3. Program kerja audit internal. 

4. Pengembangan temuan. 

5. Laporan hasil audit. 

6. Tindak lanjut hasil audit 

Sebelum suatu pelaksanaan audit dilakukan perlu ditentukan dahulu ruang 

lingkup auditnya. Audit internal atas proses produksi mencakup pengujian dan 

penelitian atas kelayakan dan efektifitas dari pengendalian internal perusahaan 

dan kualitas pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila ruang 

lingkup audit telah ditentukan maka harus dilaksanakan perbandingan antara 

kriteria yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya yang terdapat pada 

objek yang diperiksa. 

Selain itu program kerja audit harus disusun sedemikian rupa sehingga 

tujuan dan sasaran audit akan dapat tercapai. Program kerja ini merupakan suatu 

dokumen yang mempunyai rencana dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan 

selama kegiatan audit berlangsung. Di samping penyusunan program kerja, 

posedur audit internal juga harus disusun dengan memperhatikan langkah-langkah 

audit yang terdiri dari langkah persiapan audit, langkah audit pendahuluan dan 

laporan audit lanjutan. 

Langkah persiapan audit mempunyai langkah kerja yang terdiri dari 

pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit serta pembuatan ikhtisar 

hasil persiapan audit. Pada langkah audit pendahuluan langkah kerjanya terdiri 

dari penelaahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang diterapkan 

dalam proses produksi, pengajuan pengendalian manajemen dan pembuatan 

ikhtisar hasil audit pendahuluan. Sedangkan pada audit lanjutan langkah kerjanya 

terdiri dari pengembangan temuan dari hasil sudut pendahuluan dan penyajian 
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daftar atau hasil dari audit lanjutan. 

Proses yang paling penting dalam audit internal adalah pengembangan 

temuan-temuan guna dikomunikasikan kepada pihak-pihak lain. Suatu temuan 

adalah merupakan hasil dari suatu pengembangan informasi yang diperoleh 

selama kegiatan audit berlangsung. Setelah semua aktivitas-aktivitas tersebut 

dilakukan, selanjutnya adalah membuat laporan hasil audit yang dilakukan oleh 

satuan pemeriksa internal guna dilaporkan kepada top management. Secara garis 

besar bentuk laporan hasil audit harus memuat antara lain : 

1. Ringkasan hasil audit dan rekomendasi 

2. Pendahuluan 

a. Ruang lingkup audit 

b. Penjelasan singkat tentang kegiatan yang diauditnya 

3. Hasil audit 

Laporan hasil audit tersebut oleh top management harus ditindaklanjuti 

dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada aktivitas 

proses produksi tersebut. 

 

2.6 Pengendalian Intern Proses Produksi 

Dalam perusahaan industri, proses produksi merupakan hal yang paling 

penting yang harus diusahakan secara terus-menerus, karena dalam proses 

produksi terpusat sebagian besar aktivitas perusahaan. Dengan demikian maka 

proses produksi harus direncanakan dan dikendalikan secara efektif, karena pada 

proses ini banyak menyerap faktor-faktor produksi yang ada misalnya mesin, 

bahan baku yang dibutuhkan serta banyak menyerap tenaga kerja yang meliputi 

tenaga kerja langsung yang menangani proses produksi dan tenaga-tenaga 

pengawas. 

Keberhasilan dalam proses produksi yang efektif dapat menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan, khususnya perusahaan industri yang 

membutuhkan pengendalian secara terus-menerus. Oleh karena itu pihak 

perusahaan memerlukan suatu alat pengendalian yang dapat membantu manajer 

dalam mengendalikan jalannya proses produksi. Alat Bantu tersebut adalah 

pengendalian intern. Untuk mencapai pengendalian intern yang baik diperlukan 

 35



 

adanya persyaratan tertentu mengenai unsur-unsur yang harus terdapat 

didalamnya seperti yang telah penyusun uraian sebelumnya. Bahwa aktivitas-

aktivitas pengendalian intern adalah sebagai berikut, yaitu : 

1. Ruang lingkup audit internal. 

2. Kriteria penilaian. 

3. Program kerja audit internal. 

4. Pengembangan temuan. 

5. Laporan hasil audit. 

6. Tindak lanjut hasil audit 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal penting yang harus 

dilakukan dalam pengendalian intern proses produksi adalah : 

1. Adanya pemisahan fungsi 

2. Adanya otorisasi 

Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didukung oleh dokumen 

sumber dan dokumen pendukung. Pencatatan harus dilakukan oleh orang yang 

berwenang. Adanya control secara periodik atas proses produksi. 

 

2.7 Efektivitas Pengendalian Intern Proses Produksi 

Sebelum penulis membahas mengenai efektivitas pengendalian intern 

proses produksi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian efektivitas 

itu sendiri. Efektivitas didefinisikan oleh Lawrence B.Sawyer's (2005:211) 

sebagai berikut : 

 

“efektivitas menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk 
menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi tidak efisien 
atau ekonomis. Program untuk membuat sistem menjadi lebih efisien atau 
ekonomis juga bisa menjadi lebih efektif”. 
 

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas menyangkut 

derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, sedangkan efisiensi dapat dimaksudkan sebagai kemampuan 

organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan 

keluaran yang diharapkan. 

 

 36



 

Pengendalian intern proses produksi dikatakan efektif jika tercapainya hal-

hal seperti yang dijelaskan berikut ini : 

1. Reliability of financial reporting. Keandalan laporan keuangan atas proses 

produksi. 

Salah satu alat yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan proses produksi adalah berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang handal tidak terlepas dari 

pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. 

2. Effectiveness and efficiency of operations. Mendorong efektivitas dan efisiensi 

operasional 

Pengendalian intern atas proses produksi dalam suatu perusahaan adalah untuk 

mendorong perusahaan untuk memproduksi barang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan sehingga barang tersebut dapat diterima oleh konsumen 

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, mendorong perusahaan agar 

melaksanakan proses produksi tepat waktu sehingga akan memberi jaminan 

adanya penyerahan produk kepada konsumen tepat waktu, dan mendorong 

perusahaan agar berproduksi secara ekonomis. 

3. Compliance with applicable law and regulations. Ketaatan terhadap hukum 

dan peraturan. 

Selain hal di atas, pengendalian inter atas proses produksi juga bertujuan 

untuk memastikan bahwa perusahaan dalam melakukan proses produksi 

menggunakan cara atau metode, prosedur sesuai dengan hukum dan peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah baik nasional maupun internasional. 

 

2.8 Hubungan Audit Internal dengan Efektivitas Pengendalian Intern Proses 

Produksi 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kegiatan produksi yang 

efektif dalam suatu perusahaan merupakan hal penting yang harus diusahakan 

terus-menerus karena dalam proses produksi terpusat sebagian besar aktivitas dan 

modal perusahaan. Apalagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar yang 

banyak terjadi pendelegasian wewenang dan untuk mengkoordinasikan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi maka manajemen membutuhkan 
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suatu alat untuk mengendalikan jalannya operasi perusahaan yang efektif dan 

efisien. Alat tersebut harus dapat menghasilkan informasi dan data akuntansi 

mengenai operasi perusahaan yang relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Alat 

tersebut adalah pengendalian intern. 

Tujuan pengendalian intern pada suatu perusahaan baru akan efektif atau 

tercapai apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini : 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penaksiran risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan 

Dalam hal ini hubungan audit internal dengan pengendalian intern 

merupakan bagian dari aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh suatu 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Audit internal 

bertanggung jawab untuk melakukan review dan evaluasi atas pengendalian 

internal yang berjalan apakah masih cukup memungkinkan dalam mengatasi 

segala macam penyelewengan, pemborosan atau praktik-praktik yang tidak sehat. 

Audit internal akan efektif bila adanya : 

1. Kualifikasi auditor internal 

2. Program audit 

3. Pelaksanaan audit 

4. Laporan hasil audit 

5. Tindak lanjut terhadap laporan hasil audit 

Jadi agar tujuan pengendalian intern pada suatu perusahaan dapat efektif 

harus didukung dengan adanya audit internal yang memadai. Hal ini sesuai 

dengan hipotesis yang penulis paparkan pada bagian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara audit internal proses produksi 

yang memadai dengan efektivitas pengendalian intern proses produksi. 
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