
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 Komarudin (1994; 768) peranan didefinisikan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau manjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Yang dimaksud peranan dalam penelitian ini menyangkut fungsi yang dilaksanakan, yaitu 

fungsi audit internal yang memadai berperan dalam menunjang efektivitas pengelolaan biaya 

produksi.

2.2. Audit 

2.2.1. Pengertian Audit

Pada dasarnya pemeriksaan atau lebih dikenal dengan istilah audit bertujuan untuk 

menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan, maka dapat 



disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan dengan 

seharusnya. 

Menurut The American Accounting Assocition (AAA) dikutip dari Robertson dan 

Louwers (2002; 7) mendefinisikan auditing :

”Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluations evidence 
regarding assetions and estabilished sriteria and communicating the result to interested 
users.”

Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai bukti suatu proses yang sistematis atas

perolehan dan pengevaluasian bukti secara objektif mengenai asersi dan kriteria yang ditetapkan 

dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna. 

Menurut Arens et al (2006; 4) audit didefinisikan sebagai berikut:

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

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan 

pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi 

yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan 

melaporkan kesesuaian yang ditetapkan

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan tentang karakteristik dari audit yaitu:

1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau informasi.

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

digunakan oleh seorang auditor untuk menilai tingkat kesesuaian informasi.

3. Adanya tingkat kesesuaian (degree of correspondence) dan criteria tertentu 

(established criteria).

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

untuk melakukan audit. Seorang auditor harus kompeten dan independen terhadap 

fungsi atau satuan usaha yang diperiksannya.

5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan.



2.2.2. Jenis-Jenis Audit

Ada beberapa jenis audit yang dikemukakan oleh Arens et al (2006: 14-15) yaitu:

1. Audit operasional (Operational audit)

Pemeriksaan operasional ialah suatu tinjauan terhadap setiap bagian prosedur dan metode 

operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas terrsebut. Pada 

akhir pemeriksaan operasional biasnya diajukan saran-saran rekomendasi pada manjemen untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas operasional perusahaan.

2. Audit laporan keuangan (Financial statement audit)

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi 

atau perusahaan secara keseluruhan merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah 

disajikan sesuai dengan criteria tertentu yang dalam hal ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku 

umum ats penyajian laporan keuangan.

3. Audit ketaatan (Compliance audit)

Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan yang mempertimbangkan apakah 

klien telah mengikuti atas suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihaak 

yang berwenang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasil atau laporan dari 

auditor ketaatan dan tidak dilaporkan kepada pihak luar tertentu dalam organisasi.

Audit yang dilakukan dapat bermacam-macam. Cashin mengelompokkan audit menjadi 

tiga cabang seperti yang dikutip oleh Hiro (2002: 4) yaitu independent auditing (audit 

independen), internal audit (audit internal), dan governmental auditing (audit pemerintah). 

Dengan begitu kita dapat mengatakan bahwa audit internal merupakan bagian dari audit.

2.3. Audit Internal

2.3.1. Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi, yang 

bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi melalui pemberian saran untuk memperbaiki 

kinerja organisasi secara keseluruhan dan membantu manajemen dalam melaksanakan tugas 

dalam mencapai tujuan maksimal dari organisasi tersebut, serta berguna juga dalam memperbaiki 

kinerja tingkatan manajer. 



Definisi audit internal terbaru dikeluarkan oleh IIA’s Board of Directors pada bulan Juni 

1999, seperti yang dikutip dari makalah berjudul “Paradigma Baru Internal Auditor pada 

Perusahaan” oleh Hiro Tugiman, adalah:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 
designed to add value and improve an organizations, operations. It helps an organization 
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined  approach to evaluate and 
improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. ”

Perbedaan antara definisi audit internal lama dan yang terbaru dapat disimpulkan dalam 

Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal

Lama (1947) Baru (1999)

1. Fungsi penilaian independen yang 
dibentuk dalam suatu organisasi

1. Suatu aktivitas independen dan 
objektif

2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian jaminan 
keyakinan dan konsultasi

3. Mengkaji dan  mengevaluasi 
aktivitas organisasi sebagai bentuk 
jasa yang diberikan bagi organisasi

3. Dirancang untuk memberikan 
suatu nilai tambah serta 
meningkatkan kegiatan operasi 
organisasi. 

4. Membantu agar para anggota 
organisasi dapat menjalankan 
tanggung jawabnya secara efektif 

4. Membantu organisasi dalam usaha 
pencapaian tujuannya. 

5. Memberi hasil analisis, penilaian, 
rekomendasi, konseling dan 
informasi yang berkaitan dengan 
aktivitas yang dikaji dan 
menciptakan pengendalian efektif 
dengan biaya yang wajar. 

5. Memberikan suatu pendekatan 
disiplin yang sistematis untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan 
keefektivan manajemen risiko, 
pengendalian, dan proses 
pengaturan dan pengelolaan 
organisasi. 

Sumber : Hiro Tugiman,  2000

Tabel 2.2

Perbedaan antara Paradigma Lama dan Paradigma Baru

Old Paradigm New Paradigm
1. Internal control 1. Business risk
2. Risk factors 2. Scenario planning
3. Important control 3. Important risk



4. Emphasis on the completeness 4. Emphasis on the significance  of
board business risks covered 

5. Internal control:
- strengthen
- cost or benefit
- efficient or effective

5. Risk management:
- avoid or diversify risk
- share or transfer risk
- control or accept risk

6. Addressing the functional controls 6. Addressing the process risk
7. Independent appraisal function 7. Integrated risk management and 

corporate governance
Sumber : Hiro Tugiman, 2000 (David McIntosh, The Ernst & Young : Centre for Business 

Innovation, IIA International Conference , New York, June 13, 2000)
Definisi audit internal menurut Mulyadi  dan Puradiredja (2002:211) adalah:

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi 
yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk 
memberikan jasanya kepada manajemen.”
Kemudian menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:5) audit internal adalah : 

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

Menurut Lawrence Sawyer (2005,10) bahwa:

“Internal auditing is a systematic, objective appraisal by internal auditors of the diverse 
operation and controls within an organization to determine whether financial and 
operating information is accurate and reliable, risk to the enterprise are identified and 
minimized, external regulation and acceptable internal policies and procedures are 
followed, satisfactory  standard are my, resources are used efficiently and economically, 
and the organization and objectives are achieved , all for the purpose of assisting 
members of the organization, in the effective discharge of their responsibilities.”

Menurut Sawyer,  audit internal adalah penilaian oleh auditor internal atas berbagai 

kegiatan dan pengendalian dalam suatu organisasi yang menentukan apakah informasi keuangan 

dan kegiatan adalah akurat dan  dapat diandalkan, risiko-risiko perusahaan telah dapat dipatuhi, 

standar telah tercapai, sumber daya telah digunakan dengan efisien dan ekonomis, dan semua itu 

bertujuan untuk membantu anggota-anggota organisasi agar menjalankan tanggungjawabnya 

dengan efektif. 

Audit internal adalah fungsi penilaian yang dibuat dalam organisasi yang bersifat 

independen yang tugasnya memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi sebagai 

jasa kepada organisasi. 



1. Independen berarti bahwa pemeriksaan bebas dari batasan-batasan yang dapat membatasi 

ruang lingkup dan efektivitas penilaian. 

2. Penilaian mengacu kepada kebutuhan pengevaluasian yang merupakan tugas auditor internal 

dalam memberikan kesimpulan. 

3. Dibuat dalam perusahaan berarti bahwa audit internal adalah fungsi yang didirikan secara 

formal dalam organisasi moderen. 

4. Pemeriksaan dan pengevaluasian adalah peran auditor internal yang dinyatakan dengan 

pencarian bukti-bukti dan pemberian penilaian. 

5. Aktivitas-aktivitas organisasi mengacu pada ruang lingkup audit internal yang luas meliputi 

seluruh aktivitas dari organisasi moderen. 

6. Jasa mengungkapkan bahwa bantuan dan bimbingan kepada manajemen dan seluruh anggota 

organisasi adalah hasil akhir dari tugas audit internal. 

7. Kepada organisasi memperkuat bahwa ruang lingkup jasa audit internal meliputi seluruh 

organisasi yang masuk semua pegawai, dewan direksi dan komite audit, pemegang saham 

dan para pemilik lainnya. 

Dari beberapa pengertian tentang audit internal dalam suatu perusahaan di atas dapat 

disimpulkan bahwa:

1. Merupakan kegiatan penilaian yang bersifat independen dari bagian organisasi yang 

diperiksanya, sehingga dengan adanya independensi ini diharapkan auditor internal dapat 

memberikan laporan yang objektif kepada manajemen atas hasil temuan dan kesimpulan 

selama pemeriksaan. 

2. Dalam melakukan tugasnya, auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan 

baik finansial maupun non-finansial perusahaan. 

2.3.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Tujuan utama audit internal adalah melakukan penilaian atas pengendalian organisasi 

untuk memberi keyakinan bahwa risiko usaha telah diketahui dan tujuan serta alasan tercapai 

secara 3E (efisien, efektif, dan ekonomis).  Pengetahuan akan risiko-risiko yang berhubungan 

dengan aktivitas organisasi adalah faktor penting dalam menyelenggarakan  fungsi audit internal. 

Posisi yang independen dari fungsi-fungsi lain diorganisasi merupakan syarat objektivitas dalam 

memenuhi tanggung jawab auditor. 



Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA 1995, p.95 yang dikutip dari Hiro Tugiman 

(2004;14), yang dikemukakan sebagai berikut:

“The objective of internel auditing is to assist members of organization in the effective 
dischargevof the responsibilities, to this end, internal auditing furnishes them with 
analysis, appraisals, recommendations, counsels, and information concerning the 
activities reviewed. The audit objective includes promoting effective control at 
reasonable cost.”

Pengertian dari pernyataan di atas, tujuan audit internal yang dialih bahasakan oleh Hiro 

Tugiman (2006;99) dapat dilihat sebagai berikut:

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

Dengan kata lain tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya 

organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang  bersangkutan. Namun tujuan adanya 

audit internal dalam organisasi adalah membantu agar para anggota organisasi dapat 

menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga setiap anggoata organisasi dapat saling 

bekerjasama satu sama lain, tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah, dan audit internal 

dapat menilai dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan 

perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut dapat berjalan 

efektif dengan biaya yang wajar.

Seluruh aktivitas manajemen dapat digeneralisasi sebagai sistem pengendalian, yang 

memiliki tujuan (Ratliff, 1996:12)

1. The reliability and the integrity of information
2. Compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations. 
3. The safeguarding of assets
4. The economical and efficient use of resources
5. The accomplishment of established objectives and goals for operation and programs. 

Sistem pengendalian yang dibuat oleh manajemen memiliki tujuan-tujuan yaitu: (1) 

adanya informasi yang dapat dipercaya; (2) adanya kesesuaian dengan kebijakan, rencana, 

prosedur, hukum, dan peraturan-peraturan; (3) adanya pengamanan atas asset, penggunaan 

sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta (4) tercapainya tujuan dan sasaran operasi dan 



program yang telah ditetapkan. Semakin baik manajemen, kemungkinan tercapainya tujuan  

pengendalian di atas akan semakin besar. 

Sejalan dengan yang telah dikemukakan IIA, maka The Institute of Chartered Accountans 

in Australia (ICAA, 1994;76) yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2004;14) tentang ruang lingkup 

audit internal mengemukakan:

“The scope and objectives of internal audit vvary widly and are dependent upon the size 
and structure of the entity and the requirements of its management. Normally however 
internal audit operates in one or more of the following areas: (a) review of accounting 
system and related internal controls; (b) examination of the management of financial and 
operating information; (c) examination of the economy, efficiency and effectiveness of 
operation including non-financial control of an organization.”

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006;99-100) sebagai berikut:

“Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta 
mengeveluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan system pengendalian internal yang 
dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.”

Pemeriksaan internal harus:

1. Mereviu keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional setra cara 

yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan 

informasi tersebut.

2. Mereviu berbagai system yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan 

berbagi kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting 

terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai 

kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. Mereviu berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harata dan, bila dipandang perlu, 

memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan pengguna berbagi sumber daya.

5. Mereviu berbgai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan 

sesuai dengan yang direncanakan.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor internal luas dan 

fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat diketahui bahwa 



sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi, atau memastikan apakah 

sesuatu itu ada atau tidak, manilai, manaksir, atau mengevaluasi pengendalian dan atau operasi 

berdasarkan criteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. 

Seluruh hal tersebut dilakukan dengan posisi yang independen dalam organisasi. Pandangan 

yang sehat meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakuratan catatan 

akuntansi, mengkaji pengendalian system informasi yang dikomputerisasi, hingga pemberian 

konsultasi internal.

2.3.3. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit internal

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001:322. 1) menyatakan secara terperinci mengenai 

tanggung jawab audit internal sebagai berikut:

“Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, 
memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan  kepada manajemen satuan 
usaha dan Dewan Komisaris atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung 
jawab tersebut. Audit internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan 
aktivitas yang diauditnya. ”

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsersium Organisasi Profesi 

Audit Internal (2004:8) menyebutkan bahwa:

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara 
formal dalam Charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan 
mendapatkan persetujuan dari Pimpinan dan Dewan  Pengawas Organisasi. ”
Jadi dimaksudkan agar tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit  internal harus 

dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan wewenang dan tanggung jawab auditor 

internal adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan-keterangan dan saran-saran kepada manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik 

yang berlaku;

2. Mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan dengan pihak-pihak lain dan aktivitas lainnya sehingga 

tercapai sasaran-sasaran audit dan organisasi.



2.3.4. Kriteria Audit Internal yang Memadai

A. Independensi 

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 

professional”

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 :

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien : pemeriksa internal harus menilai 

keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.

5. 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 dapt dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit (plan)

Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit

1. Memperoleh latar belakang informasi tentang kegiatan yang diperiksa

2. Menentukan sumber-sumber penting untuk melaksanakan audit

3. Berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan audit

4. Melakukan survey agar dapat mengenal kegiatan dan pengendaliaan yang akan diperiksa 

untuk mengidentifikasikan luas audit

5. Menulis program audit

6. 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 dalm 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

Menurut Hiro Tugiman (1997;16) manajemen bagian audit internal meliputi :

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

pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian audit internal.

2. Perencanaan : pemimpin audit internal menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung 

jawab bagian audit internal.

3. Kebijaksanaan audit internal : pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksana tanggung jawab bagian audit internal.

4. Manajemen personel pimpinan audit intrenalhaurs menetapkan program untuk 

menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.

5. Audit eksternal : pimpinan audit internal harus mengkoordinasi usaha-usaha atau kegiatan 

audit internal dengan auditor eksternal.

6. Pengendalian mutu : pimpinan  audit internal harus menetapkan dan mengembangkan 

pengendalian mutu atau jaminana kaulitas untuk mengevaluasi berbagi kegiatan audit 

internal. 

  

2.3.5. Audit Internal sebagai Alat Manajemen

Praktik audit internal dalam tahun-tahun terakhir ini telah mendapat perhatian yang 

cukup besar.  Profesi ini timbul akibat kebutuhan yang semakin besar atas kualitas dari 

perusahaan-perusahaan,  pemerintah,  dan organisasi-organisasi  nirlaba.  Pihak manajemen 

membutuhkan informasi tentang kegiatan organisasi, terutama pengendalian kegiatan serta 

efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan tersebut. 

Audit internal muncul dari fungsi manajemen,  yang bertanggung jawab dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, dan mengarahkan, aktivitas organisasi.  Tanggung jawab ini 

diwujudnyatakan dalam bentuk pengendalian (control) dari suatu kegiatan organisasi. Internal 



audit merupakan turunan dari fungsi pengendalian manajemen (management control). (Ratliff, 

1996:9) menjelaskan konsep keseluruhan dari audit internal dalam Gambar 2-1 berikut:

Gambar 2-1

Conceptual Overview of Internal Auditing

1. Primary Objective : Appraised of Controls

2. Primary Determinant of Activities : Relative Risk

3. Means of Fulfilling Responsibilities : Independence

Seperti telah disebutkan terdahulu, bertambah besarnya organisasi meningkatkan 

kebutuhan akan adanya alat bantu manajemen dalam mengawasi sistem pengendalian. Ratliff, et 

al (1996:13) menyebutkan bahwa:

“Management is responsible for the organizations internal control, and increasingly 
utilizes internal auditors to monitor the performance serve as feed back mechanism for 
the management function”
Standar Profesional Audit Internal seperti yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2005:37) 

menyatakan bahwa:

1. Manajemen bertugas merencanakan, menyusun dan mengatur secara sedemikian rupa dengan 

tujuan untuk memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa berbagai tujuan  dan 

sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai. 

2. Perencanaan dan penyusunan meliputi penetapan  berbagai tujuan dan sasaran serta 

penggunaan berbagai alat seperti bagan organisasi, bagan akuntansi, flowchart, prosedur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang digunakan untuk menetapkan sumber daya dan 

MANAGEMENT CONTROL

INTERNAL AUDITING



tanggung jawab individual dalam melaksanakan kegiatan,  jalur informasi dan menentukan 

standar pelaksanaan. 

3. Pengaturan meliputi beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepastian  

tambahan bahwa sistem tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan-kegiatan ini 

mencakup pengorganisasian dan pemonitoran pelaksanaan, pembandingan aktual secara 

periodik dengan rencana pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan secara tepat. 

4. Manajemen harus memastikan apakah berbagai tujuan dan sasaran tersebut tetap sesuai 

sistem tersebut  atau masih sesuai untuk saat ini. Karenanya, manajemen secara periodik 

harus melakukan peninjauan terhadap berbagai tujuan dan sasaran serta memodifikasi 

sistemnya agar sesuai dengan berbagai perubahan kondisi internal dan eksternal. 

5. Manajemen harus menetapkan dan mengembangkan suatu keadaan yang akan menunjang 

pengendalian manajemen secara keseluruhan. 

Manajemen bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi, dan menggunakan 

internal auditor untuk mengawasi kinerja sistem pengendalian. Auditor internal mengevaluasi 

dua dimensi sistem pengendalian-rancangan dan efektivitas pengendalian itu. Sistem 

pengendalian yang baik  adalah sistem pengendalian yang dapat memberikan keyakinan bahwa 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan biaya yang masuk akal. Sedangkan sistem pengendalian 

yang efektif adalah sistem pengendalian yang memungkinkan terpenuhinya dasar pembuatan 

sistem pengendalian tersebut. Auditor internal sebaiknya mengevaluasi dua aspek tersebut 

karena ketergantungan yang sangat erat antara keduanya. Suatu sistem pengendalian yang 

dirancang dengan kurang baik bisa menjadi efektif jika orang-orang yang terlibat dapat 

menjalankannya dengan baik. Sebaliknya, sistem yang dirancang dengan  baik dapat  menjadi 

tidak efektif jika orang-orang yang mengoperasikannya tidak memahami bagaimana seharusnya 

sistem itu bekerja. 

2.4. Program Audit

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang 

tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efektif dan efisien. Selain 

berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor 

jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.



Konsorsium Organisasi Auditor Internal (2004;15) mendefinisikan program audit sebagai 

berikut:

“Dalam merencanakan penugasan auditor internal harus mempertimbangkan sasaran 
penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan.”
Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa program kerja harus menetapkan prosedur 

untuk mengedintifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama 

penugasan. Program kerja harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Penugasan atau 

penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.

Program audit yang baik mencakup:

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

2.  Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.

3.  Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan bersifat fleksibel, 

tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain:

1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.

2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak 

ada yang terlewatkan.

3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan 

perusahaan.

Manfaat Program audit antara lain sebagai berikut:

1. Meratanya pembagian kerja auditor.

2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu.

3. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja.

4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya.

5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja.

6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan.

Kelemahan program audit antara lain:

1. Tanggung jawab audit pelaksanan terbatas pada program audit saja.

2. Sering menimbulkan hambatan untuk berfikir kreatif dan membangun.

3. Kegiatan audit menjadi monoton.



Pelaksanaan Audit Internal

Empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006;53-78), 

yaitu:

1. Perencanaan periksaan, perencanaan pemeriksaan dapat meliputi:

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan

b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa.

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-

risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam 

pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan 

diperiksa.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksaan internal haruslah mengumpilkan, 

menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung 

hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan 

lingkup kerja haruslah dikumpulkan.

b. Informasi haruslah mencakupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar 

yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang 

dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau 

diubah bila keadaan menghendaki demikian.

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah 

diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan 

sasaran pemeriksaan dapat dicapai.

e. Adanya kertas kerja pemeriksaan.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya.



4. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan 

internal dalam tindak lanjut (follow up) harus meninjau untuk memastikan apakah telah 

dilakukan tindakan yang tepat.

2.5. 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 gaifibaran 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.

2.6. 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.

2.7. Pengertian Efektifvitas

Sedangkan menurut Arens and Loebeck (2000;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.

2.8. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004; 470 ) bahwa:

“Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga 

orang lain”

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa kegiatan pengelolaan merupakan kegiatan 

menuntun atau mengarahkan orang lain dengan tujuan  agar dapat tercapainya suatu tujuan yg 

telah ditentukan dengan efektif dan efisien.

2.9. Biaya 

2.9.1. Pengertian Biaya

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan perlu membedakan antara biaya (cost) 

dengan beban (expense), sering kali istilah biaya (cost) digunakan sebagai sinonim dari beban 

(expense). Tetapt beban dapat didefinisikan sebagi aliran keluar terukur dari barang atau jasa, 

yangn kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba.

Sementara itu menurut Mulyadi (2000;8) mengungkapkan tentang pengertian biaya 

adalah:

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 
terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.

Menurut Sunarto (2002,3) pengertian biaya adalah:

“biaya adalah harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau diasumsi untuk 

memperoleh pendapatan”.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia didalam Standar Akuntansi Keuangan 

(2004;18) pengertian beban adalah:

“Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar 
atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan 
ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal.”



Dari pengertian-pengertian tersebut diketahui bahwa biaya merupakan sumber ekonomi 

yang diukur menurut satuan uang yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, dan 

pengorbanan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan beban merupakan 

penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, dan juga mengakibatkan penurunan 

ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal.

2.9.2. Klasifikasi Biaya

Klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis atas 

keseluruhan unsur-unsur yang ada ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang lebih ringkas, 

untuk memberikan informasi yang berarti. Agar data biaya dapat digunakan secara maksimal 

oleh pihak manajemen baik untuk membantu perencanaan, pengendalian maupun untuk 

kepentingan-kepentingan lainnya, maka biaya harus diklasifikasikan menurut jenis atau 

hubungannya.

Menurut Hammer at all yang telah dialih bahasakan oleh Krista (2004; 40) biaya dapat 

digolongkan sebagai berikut :

1. Produk (satu lot, batch, atau unit dari suatu barang jadi atu jasa)

a. Biaya manufaktur

Disebut biaya produksi atau biaya pabrik biasanya sebgai hasil penjumlahan dari tiga 

elemen biaya : bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung, keduanya disebut biaya utama (prime cost). Tenaga 

kerja langsung dan overhead pabrik, keduanya disebut biaya konversi.

b. Beban Komersial

Terdiri atas dua klasifikasi, yang pertama beban pemasaran, dimulai dari titik dimana biaya 

produksi berakhir, yaitu ketika proses produksi selesai dan produk ada dalam kondisi siap 

jual. Yang kedua beban administrative, beban yang terjadi dalam mengarahkan dan 

mengendalikan organisasi.

2. Volume produksi

a. Biaya tetap

Merupakan biaya yang bersifat konstan secara total dalam rentang yang relevan.



b. Biaya variabel

Biaya yang jumlah totalnya berubah secara proposional terhadap perubahan aktivitas 

dalam rentang yang relevan.

c. Biaya semivariabel

Biaya yang memiliki elemen biaya tetap dan biaya variabel.

3. Departemen, proses, pusat biaya (cost center), atau subdivisi lain dari manufaktur:

a. Biaya yang dikeluarkan oleh departemen produksi dan departemen jasa adalah biaya 

departemen langsung dan departemen tidak langsung.

b. Biaya yang dikeluarkan oleh bagian lainya yaitu biaya bersama (common cost) dan biaya 

gabungan (joint cost).

4. Periode akuntansi

a. Pengeluaran modal,  pengeluaran yang ditujukan untuk memberikan manfaat di masa 

depan dan dilaporkan sebagai aktiva.

b. Pengeluaran pendapatan, pengeluaran yang memberikan manfaat untuk periode sekarang 

dan laporan sebagai beban.

5. Suatu keputusan, tindakan atau evaluasi.

a. Biaya diferensial, biaya yang relevan untuk suatu pilihan diantara banyak alternatif.

b. Biaya kesempatan, sejumlah pendapatan atau manfaat lain yangmungkin hilang bila 

alternatif tertentu diambil.

c. Biaya tertanam, suatu biaya yang telah terjadi dan oleh karena itu tidak relevan dalam 

pengambilan keputusan.   

2.10. Biaya Produksi

Dalam suatu organisasi terdapat berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang akan 

menimbulkan biaya. Biaya tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua, dengan 

kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut, yaitu biaya produksi dan biaya non produksi.

Menurut Mulyadi  (2000;14) pengertian dari biaya produksi adalah sebagai berikut:

"Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku 
menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut obyek pengeluarannya, secara garis besar 
biaya produksi ini dibagi menjadi : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 
biaya overhead pabrik".



Sedangkan  menurut  Carter  dan  Usry  (2004;40)  yang  telah  dialih bahasakan oleh 

Krista, pengertian biaya produksi yaitu :

"Biaya manufaktur juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik biasa didefinisikan
sebagai jumlah dari tiga elemen biaya : bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan 
overhead pabrik". 
Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, keduanya biasa disebut 

dengan istilah biaya utama (prime cost). Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi   (conversion cost),   yang   

merupakan   biaya   untuk   mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi.

Bagi perusahaan industri, biaya produksi merupakan biaya yang terbesar yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya produksi juga merupakan unsur biaya pokok bagi 

perusahaan, karena dari biaya produksi tersebut dapat ditentukan harga pokok barang yang 

dihasilkan sehingga dapat menjadi pedoman untuk menentukan harga jual dan merencanakan 

perolehan laba.

Biaya non produksi adalah biaya yang terjadi selain dari kegiatan produksi seperti biaya 

pemasaran dan biaya administrasi. Sedangkan biaya produksi adalah biaya yang berhubungan 

dari proses transformasi dari bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi meliputi tiga 

unsur biaya, yaitu :

1. Biaya bahan baku.

2. Biaya tenaga kerja.

3. Biaya overhead pabrik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi atau biaya 

manufaktur merupakan biaya yang terjadi dalam proses pengubahan produk, dari bahan mentah 

menjadi produk jadi. Biaya produksi merupakan penjumlahan dari tiga elemen biaya, yaitu : 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overh ead pabrik.

2.10.1. Biaya Bahan Baku

Sedangkan menurut Horngren dkk (2002;96) dijelaskan pengertian biaya bahan baku 

langsung, adalah sebagai berikut:

"Direct materials cost are the acquisition cost of all materials that eventually become 
part of the cost object (work in process, finished goods) and that can be traced to the cost 
object in an economically feasible way".



Biaya bahan baku menurut Carter dan Usry (2004;40) yang telah dialih bahsakan oleh 

Krista, adalah sebagai berikut:

"Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari 
produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk".

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa biaya bahan baku langsung 

merupakan biaya seluruh bahan yang menjadi bagian barang jadi dan dapat ditelusuri langsung 

pada barang jadi tersebut dengan cara yang ekonomis.

2.10.2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Pengertian biaya tenaga kerja langsung menurut Mulyadi (2000;343) adalah sebagai 

berikut:

"Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk 
mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan 
tenaga kerja manusia tersebut".

Sedangkan menurut Horngren dkk (2002;36) biaya tenaga kerja langsung menggunakan 

istilah direct manufacturing labour cost dengan pendefinisian sebagai berikut:

"Direct  manufacturing   labour  cost  include   the   compensation   of economically 

feasible way".

Pengertian dari uraian tersebut adalah biaya produksi tenaga kerja langsung termasuk 

kompensasi dengan cara yang ekonomis serta dapat ditelusuri.

2.10.3. Biaya Overhead Pabrik

Biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya produksi yang tidak ditelusuri secara 

langsung ke output tertentu. Overhead pabrik biasanya memasukkan semua biaya produksi 

kecuali bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Menurut Mulyadi (2000;208) biaya overhead pabrik dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Biaya bahan penolong; bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang 

meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan 

harga pokok produksi tersebut. Contoh : bahan perekat, pita mesin ketik, paku, mur dan 



Iain-lain.

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan; berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai dan 

harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan 

pemeliharaan bangunan pabrik, mesin-mesin dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk 

keperluan pabrik.

3. Biaya tenaga kerja tidak langsung; tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat 

diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Contoh : gaji 

pengawas, pekerja bagian pemeliharaan, operator telepon dan Iain-lain.

4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap; biaya-biaya yang 

termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah : biaya-biaya depresiasi untuk 

bangunan pabrik, mesin-mesin, peralatan dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik.

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu; biaya-biaya yang termasuk ke dalam 

kelompok ini antara lain adalah : biaya-biaya astiransi untuk gedung, mesin-mesin, 

peralatan, kendaraan, kecelakaan karyawan dan Iain-lain.

6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai; 

biaya overhead pabrik yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah : biaya 

reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN dan sebagainya".

2.11. Prosedur Biaya Produksi

Sistem pengawasan produksi terdiri dari jaringan prosedur untuk mengawasi pelaksanaan 

order produksi yang dikeluarkan fungsi produksi agar terjadi koordinasi antara kegiatan 

penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penvediaan tenaga kerja untuk 

memenuhi order tersebut.

Dalam prosedur order produksi ini surat order produksi dikeluarkan untuk 

mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, Surat order produksi ini 

dikeluarkan berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan, atau 

berdasarkan permintaan dari fungsi gudang.

Menurut Mulyadi (2001;421). prosedur order produksi dalam perusahaan manufaktur 

menurut karakteristik produksinya, dibagi menjadi dua tipe:

1. Proseder order produksi khusus : umummya digunakan dalam perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan, yang merupakan prosedur pemberian perintah 



kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentn guna memenuhi 

pesanan tertentu.

2. Prosedur order produksi berulangkali : umumnya digunakan dalam perusahaan yang 

berproduksi massa, yang merupakan prosedur pemberian perintah produksi kepada 

fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu dalam periode waktu 

tertentu guna memenuhi kebutuhan persediaan".

2.11.1. Prosedur Biaya Bahan Baku

Bahan  baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. 

Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, 

impor atau dari pengolahan sendiri. Pembelian lokal adalah pembelian dari dalam negeri, 

sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri.

Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari prosedur-prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur permintaan pembelian bahan baku.

Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum 

pemesanan kembali (reorder point), bagian gudang mengajukan permintaan pembelian dalam 

formulir surat permintaan pembelian kepada bagian pembelian.

2. Prosedur order pembelian.

Bagian pembelian mengirimkan surat order pembelian atas dasar surat permintaan pembelian 

bahan baku dari bagian gudang kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada 

unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan 

oleh perusahaan.

3. Prosedur penerimaan bahan baku.

Bagian penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas dan mutu bahan baku 

yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk 

dikirimkan ke bagian akuntansi.

4. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang.

Bagian gudang menerima bahan baku yang diserahkan oleh bagian penerimaan, kemudian 

menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat dalam kartu gudang.



5. Prosedur pencatatan utang yang timbol dari pembelian bahan baku.

Bagian  akuntansi   memento  dokumen<lokumen  yang bemubungan

dengan pembelian bahan baku dan melaksanakan pencatatan utang dalam

kartu utang.

Selain prosedur pembelian terdapat pula prosedur pemakaian bahan baku yang 

melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, dan akuntansi persediaan. Dokumen sumber 

yang dibuat dalam prosedur pemakai bahan baku adalah, bukti permintaan barang (materials 

requisition).

Prosedur pemakaian bahan baku dimulai dari bagian produksi yang membutuhkan bahan 

baku, mengisi bukti pennintaan barang lalu dibawa ke bagian gudang. Bagian gudang 

menyiapkan bahan baku dan menyerahkannya kepada bagian produksi, sesuai dengan yang 

tercantum dalam bukti permintaan barang. Bagian gudang mengisi jumlah bahan baku yang 

diserahkannya pada bukti permintaan barang, dan setelah diotorisasi oleh kepala bagian gudang

dikirimkan ke bagian akuntansi Bagian gudang juga mencatat pemakaian bahan baku pada kartu 

gudang dan kartu barang. Bagian akuntansi mencatat pemakaian bahan  baku   tersebut  ke   

dalam  kartu   persediaan   dan menyerahkan  bukti permintaan barang tersebut kepada pemegang 

jurnal umum. Atas dasar surat pennintaan barang, pemegang jurnal umum mencatat pemakaian 

bahan baku ke dalam jurnal tersebut.

2.11.2. Prosedur Biaya Tenaga Kerja Langsung

Sistem dari prosedur biaya tenaga kerja langsung dalam perusahaan manufaktur 

melibatkan bagian kepegawaian, bagian keuangan dan bagian akuntansi. Bagian kepegawaian 

bertanggung jawab terhadap perhitungan gaji dan upah tenaga kerja, bagian keuangan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah tenaga kerja, bagian akuntansi 

bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja.



Prosedur-prosedur dalam penggajian dan pengupahan tenaga kerja adalah sebagai 

berikut:

1. Prosedur pencatatan waktu hadir.

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir tenaga kerja, pencatatan waktu hadir 

menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor atau pabrik. Pencatatan waktu hadir ini 

dilaksanakan untuk menentukan gaji atau upah tenaga kerja perusahaan tersebut. 

2. Prosedur pencatatan waktu kerja

Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di bagian produksi untuk keperluan 

distribusi biaya upah tenaga kerja kepada produk yang menggunakan jasa tenaga kerja tersebut atau 

dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi.

3. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah.

Bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah tenaga kerja dengan data-data 

yang diperiukan (surat-surat keputusan tentang tenaga kerja) sebagai dasar pembuatannya.

4. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah.

Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikati kepada departemen-departemen yang 

menikmati manfaat tenaga kerja, yang dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan 

perhitungan harga pokok produk.

5. Prosedur pembayaran gaji dan upah.

Prosedur ini melibatkan bagian akuntansi dan bagian keungan. Bagian akuntansi membuat 

perintah pengeluaran kas kepada bagian keuangan untuk menulis cek  gun a pembayaran 

gaji dan upah dan kemudian mencairkan cek tersebut ke bank dan memasukkaimya ke amplop 

gaji dan upah.

2.11.3. Prosedur Biaya Overhead Pabrik

Dalam perusahaan manufaktur, suatu produk pesanan dibebani dengan

biaya overhead pabrik  berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka.

Pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya dilakukan

seteiah produk selesai dilerjakan. Informasi mengenai dasar pembebanan biaya

overhead pabrik tersedia dalam kartu harga pokok produk.

Berikut ini prosedur-prosedur biaya overhead pabrik: 



1. Prosedur pembebanan biaya overhead pabrik.

Bagian produksi, pencatat persediaan dan biaya setelah menerima pemberitahuan selesainya 

suatu pesanan, menjumlah biaya-biaya produksi yang dicatat dalam kartu harga pokok 

produk, kemudian menghitung biaya-biaya  overhead pabrik yang  dibebankan kepada 

pesanan yang bersangkutan, dan mencatatnya dalam kartu tersebut.

2. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya   yang berasal dari pemakaian 

barang gudang.

3. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang berasal dari pengeluaran 

kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum.

4. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya   yang berasal dari 

pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas keluar.

2.11.4.. Prosedur Produk Selesai

Produk dapat dikatakan selesai bila telah melewati proses-proses dimulai dari 

pengolahan bahan baku sampai dengan menjadi produk jadi. Suatu produk pesanan yang telah 

selesai dikerjakan adalah hasil dari seluruh proses-proses yang dilakukan oleh perusahan 

manufaktur.

Berikut ini prosedur-prosedur produk selesai:

1. Prosedur  yang   dilakukan   oleh  bagian  produksi  untuk  memberikan informasi tentang 

selesainya pesanan kepada bagian-bagian yang terkait.

2. Prosedur order produksi yang telah selesai dikerjakan, kemudian diserahkan dari bagian 

produksi ke bagian gudang.

3. Prosedur yang melibatkan bagian produksi dalam pembuatan laporan produk selesai untuk 

memberitahukan kepada bagian perencanaan dan pengawasan produksi.

4. Prosedur pada saat pesanan selesai dikerjakan, dilakukan perhitungan harga pokok produksi 

per unit.

5. Prosedur pencocokkan antara kartu persediaan dengan perhitungan persediaan produk 

selesai di gudang yang dilakukan secara periodik.



2.12. Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Biaya Produksi

Audit harus dilakukan terhadap sistem secara keseluruhan audit didasarkan pada sejumlah 

prinsip, hal ini membuat audit menjadi alat yang efektif dan dapat diandalkan dalam mendorong 

kebijakan dan pengendalian manajemen secara umum serta memberikan informasi bagi 

organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Ketaatan pada   prinsip   tersebut  merupakan  

persyaratan  untuk memberikan kesimpulan audit yang sesuai dan cukup serta memungkinkan 

auditor bekerja secara independent untuk mencapai kesimpulan pada situasi yang serupa.

Kegiatan audit internal penting dilakukan oleh setiap perusahaan, audit internal 

bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan 

kepada pihak manajemen akan sistem yang sedang berjalan dapat berjalan dengan baik. Audit 

internal harus memberikan perbaikan ke arah yang lebih baik serta mendorong efektivitas atas 

segala sesuatu yang menjadi bahan temuan auditnya.

Pengendalian biaya produksi pada setiap perusahaan memerlukan penanganan yang 

khusus. Biaya produksi merupakan komponen biaya yang terbesar di dalam kegiatan operasi 

perusahaan untuk menghasilkam suatu produk jadi. Biaya produksi juga merupakan unsur biaya 

pokok bagi perusahaan, karena dari biaya produksi tersebut dapat ditentukan harga pokok 

barang yang dihasilkan sehingga dapat menjadi pedoman untuk menentukan harga jual dan 

merencanakan perolehan laba.

Oleh karena itu pengendalian biaya produksi harus mendapatkan prioritas dan perhatian 

yang sangat besar oleh manajemen perusahaan, jika perusahaan tersebut ingin mencapai 

tujuannya.

Suatu biaya produksi dikatakan efektif jika hasil output sesuai dengan yang telah 

ditargetkan atau direncanakan. Hasil output tersebut juga harus memuaskan keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain, biaya produksi dikatakan efektif jika dalam proses pengolahan 

bahan mentah menjadi suatu produk jadi telah sesuai dengan yang diharapkan, tidak terdapat 

penyimpangan yang signifikan dan produk jadi tersebut dapat memuaskan keinginan pelanggan.

Dengan demikian dalam setiap usaha pengelolaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, 

manajemennya memerlukan peranan dari audit internal. Penerapan dari audit internal di dalam 

perusahaan tersebut tentunya harus tepat dan memadai. Audit intenal membantu manajemen 

untuk mendapatkan informasi dan memberikan saran-saran bagi perusahaan tentang pelaksanaan 

pengelolaan yang sedang dilaksanakan. Jika audit internal dalam perusahaan tersebut memadai 



maka pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaannya pun akan baik. Hal tersebut pasti akan 

membantu dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi, karena dengan semakin 

baiknya suatu pengelolaan dalam perusahaan maka pengelolaan biaya produksinya pun akan 

lebih efektif.


