
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Audit Internal 

 Untuk menentukan bahwa efektivitas Pengendalian Intern perusahaan 

telah berjalan dengan baik perlu dilakukan audit internal secara terus menerus. 

Audit internal tidak harus membatasi pada penemuan atas kesalahan-kesalahan 

dalam perhitungan dan pencatatan, tetapi dapat juga melakukan suatu penilaian 

atas aktivitas operasional. 

 
2.1.1 Pengertian Audit Internal 

 Audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian 

dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan membantu semua 

tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

 Pengertian Internal Audit atau pemeriksaan intern yang dikemukakan oleh 

Amin Wijaya Tunggal (2005:3) adalah :  

“Internal Audit adalah Pekerjaan penilaian yang bebas (independent) di 

dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan pimpinan”. 

The Institute of Internal Auditors (IIA) (2004: xxvii) mengatakan bahwa: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

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

 Menurut Sawyer (2002:10) pengertian Audit Internal adalah: 

“Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan Auditor 
Internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda dalam organisasi untuk 
menentukan apakah :          
1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan 
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalkan 
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias 

diterima telah diikuti 
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 



5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan 
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efisien, semua dilakukan dengan 

tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen untuk membantu 
anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara 
efektif”.          



 Standar Profesi Audit Internal (2004: 9) mendefinisikan Audit Internal: 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatanoperasi organisasi” 

Dari definisi di atas, audit internal adalah suatu proses yang sistematis 

dimana orang yang kompeten dan independen menghimpun dan mengevaluasi 

data/bukti mengenai suatu informasi yang spesifik dengan tujuan untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan 

suatu kriteria yang telah ditetapkankepada pihak yang berkepentingan. 

 
2.1.2 Tujuan Audit Internal 

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

Tugiman (2004;14) dikemukakan sebagai berikut: 

 “The objective of internal auditing is to assist members of organization in the 
effective discharge of the responsibilities. To this end, internal auditing 
furnishes them with analysis, appraisal, recommendation, councels and 
information concerning the activities reviewed. The audit objective includes 
promoting effective control at reasonable cost.” 

 

Pengertian dari pernyataan terdahulu tujuan dari audit internal, yang dialih 

bahasakan oleh Hiro Tugiman (2003;99) sebagai berikut: 

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

 

Dengan kata lain tujuan audit internal adalah memberi pelayanan kepada 

organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan yang 

diberikan sebagai tujuan akhir supaya semua anggota organisasi dapat melakukan 

tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. 

 
2.1.3 Manajemen Audit Internal 

1. Independensi Audit Internal 



 Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan efektif, diperlukan adanya suatu 

sikap mental yang independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2002:26) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan independensi adalah sebagai berikut :  

“Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam 
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan 
tidak memihak dalam diri akuntan didalam merumuskan dan menyatakan 
pendapatnya”. 
 
Standar Profesi Audit Internal (2004: 15) menyatakan sebagai berikut: 

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

 Auditor internal menempatkan independensi pada tingkat yang paling 

tinggi. Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan 

yang tidak biasa dalam memberkan jasa kepada entitas. Tentu saja, karena auditor 

internal merupakan karyawan penuh dari entitas yang di audit, maka auditor 

internal tidak memiliki independensi setajam yang dimiliki auditor eksternal. 

Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas.  

a. Status Organisasi 

Status organisasi membantu auditor internal mempertahankan 

independensinya, seringkali departemen audit internal melaporkan langsung 

kepada dewan direksi atau komite audit untuk memastikan bahwa departemen 

atau kelompok yang diaudit bukan merupakan organisasi tempat auditor harus 

melapor. Pada beberapa entitas, departemen auditor internal secara 

administratif melapor kepada salah satu departemen dalam entitas, tetapi juga 

tetap menjaga independensinya dengan terus berkomunikasi secara langsung 

dengan dewan direksi.  

b. Objektivitas  

Seluruh auditor internal harus seobjektif mungkin ketika melaksanakan suatu 

audit. Syarat auditor internal adalah memiliki sifat mental objektif dan 

independen dalam melaksanakan audit. Akibatnya, auditor internal tidak boleh 

mengurangi pertimbangannya atas suatu masalah audit di bawah pertimbangan 



lain. Disamping itu objektifitas juga dapat menjadi lemah apabila auditor 

internal melakukan audit atas setiap kegiatan yang menjadi wewenang atau 

tanggung jawabnya. Penugasan staf audit internal dapat mencegah terdainya 

konflik kepentingan, baik potensial maupun aktual.  

2. Kompetensi Audit Internal 

Untuk meletakan kepercayaan terhadap hasil auditor internal, auditor 

independen berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan 

kompetensi auditor internal biasanya mempertimbangkan informasi yang 

diperoleh dari pengalaman audit sebelumnya dengan fungsi audit internal. Auditor 

internal dapat pula menggunakan standar profesional auditing internal sebagai 

kriteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi.  

Standar Profesi Audit Internal (2004: 16) menyatakan sebagai berikut: 

“Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

perorangan” 

Pengertian kompetensi menurut Mulyadi (2002:58) menyatakan bahwa :  

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

 Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan kehati-

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

mempertahankan pengetahuan dan kemampuan professional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 

manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan 

praktek dan teknik yang paling mutakhir.  

3. Program Pemeriksaan Audit Internal 

Program adalah langkah-langkah yang akan disusun secara rinci untuk 

kemudian dilaksanakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Program audit 

merupakan pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan audit.  

 Program audit didefinisikan oleh Arens, et.al. (2003:338) adalah:  

”The audit programalway includes a list of the audit procedures, it 

ussualy also a sample size, particular teks to select and timing of the test”. 



 Pengertian Audit Program menurut Amin Wijaya Tunggal (2005:3):  

“Perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara 

sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisian dan efektif”.     

Standar Profesi Audit Internal (2004: 17) menyatakan sebagai berikut: 

 “Penanggungjawab fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan 

memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek dari 

fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya” 

Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara 

periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini harus 

dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan 

meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit 

internal telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal. 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program pemeriksaan 

mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan ketika menyusun program 

pemeriksaan, pengetahuan dan pertimbangan para karyawan pemeriksaan harus 

berpengalaman dan dapat menerapkan juga memastikan bahwa semua hal yang 

terdapat dalam program adalah tepat dan benar.  

 Dengan program audit tujuan yang ingin dicapai menurut Amin Wijaya 

Tunggal (2005:34) menyatakan adalah sebagai berikut :  

“1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan  
2. Memberikan daftar simak check list sementara pemeriksaan 

berlangsung 
3. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-

perubahan standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan  
 

Sedangkan program audit yang baik mencakup:  
“1. Tujuan audit harus dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas 

pekerjaan yang direncanakan . 
2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 
3. Langkah kerja yang terperinciatas pekerjaan yang harus dilakukan. 
4. Menggambarkan urutan prioritas lingkungan kerja yang dilaksanakan 

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

 
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal 



 Kegiatan audit internal dan temuan yang diperolehnya selama pemeriksaan 

pada akhirnya akan dituangkan ke dalam suatu laporan yang dapat digunakan oleh 

manajemen untuk melakukan koreksi atas sistem yang ada di perusahaan.  

 Komunikasi hasil penugasan menurut Standar Profesi Audit Internal 

(2004: 24) sebagai berikut:  

“Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 
waktu. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, 
simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya. Komunikasi akhir hasil 
penugasan, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan 
auditor internal.” 

 
 Pengertian laporan kerja pemeriksaan menurut Mulyadi (2002:201): 

”Alat utama yang dipakai oleh auditor independen dalam 

mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada pemakai jasanya”.  

 Dari pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

laporan hasil kegiatan pemeriksaan tersebut merupakan alat pertanggung jawaban 

atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada auditor internal. 

 
5. Tindak Lanjut Audit Internal  

 Setelah laporan hasil audit diberikan kepada auditee, proses audit belum 

benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah tindak lanjut 

atas laporan audit internal oleh manajemen. Standar Profesi Audit Internal (2004: 

42) menyatakan sebagai berikut: 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen” 

Kegiatan korektif menurut Hiro Tugiman (2004:75) adalah: 

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

Auditor internal tidak mencampuri manajemen dan hanya bertugas mengawasi 

saja dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :  

1. Responsif terhadap cacat yang dilaporkan  



2. Lengkap dalam mengkoreksi seluruh aspek material dalam kekurangan  

3. Hasil perbaikan dampaknya kontinyu 

4. Memonitor untuk memastikan keefektifan dan mencegah terjadinya kembali 

problema yang sama 

 
2.1.4 Aktivitas Audit Internal  

 Aktivitas audit internal yang efektif akan membantu manajemen dalam 

mengelola sumber dana dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Standar 

Profesi Audit Internal (2004: 9) mendefinisikan menyatakan bahwa: 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan 

gungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi” 

Aktivitas audit internal yang efektif menurut Amin Wijaya Tunggal 

(2005:5 menyatakan bahwa:  

“1. Organisasi audit internal yang independent dan di bawah pimpinan 
tertinggi  

2. Pendelegasian wewenang secara memadai dari manajemen serta 
memungkinkan auditor internal untuk memantau tindak lanjut hasil 
audit hasil audit  

3.  Dukungan yang efektif dan terus menerus dari manajemen  
4.  Staf yang mampu, yang dapat mengikuti cara berfikir manajemen dan 

dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain” 
 
Ruang lingkup dari pekerjaan auditor internal pada umumnya 

didefinisikan didalam wewenang yang didelegasikan, yang memuat fungsi yang 

ditetapkan untuk audit internal. Oleh karena itu, kepala departemen audit internal 

harus bertanggung jawab pada pejabat yang cukup tinggi dalam organisasi yang 

memiliki ruang lingkup wewenang yang cukup untuk mengambil tindakan yang 

efektif atas temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat olehnya. 

Sama pentingnya dengan didelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang 

memadai dengan harus ada dukungan yang benar dan nyata dari manajemen.  

 
2.1.5 Fungsi dan Tanggung Jawab Staf Audit Internal 

Audit internal terutama memikul tanggung jawab untuk menerapkan 

program audit internal perusahaan. Menurut Amin Wijaya Tunggal (2005: 64) 

menyatakan bahwa program tersebut memberikan:  



“1. Telaah dan penilaian kewajaran, kesesuaian, efektivitas dan aplikasi 
yang tepat dari pengendalian akuntansi, keuangan dan operasi lain. 

2. Penentuan sejauh mana kesesuaian dengan pengendalian dan 
kebijakan, rencana dan prosedur lain yang ditetapkan.  

3. Penentuan sejauh mana aktiva perusahaan dapat dipertangung 
jawabkan dan diamankan dari kehilangan segala bentuk. 

4. Penentuan keandalan dan keuangan manajemen yang dikembangan 
dalam organisasi 

5. Penerbitan laporan kepada tingkat manajemen yang tepat yang 
menyatakan kesimpulan dan rekomendasi.” 

 
Standar Profesi Audit Internal (2004: 45) menyatakan sebagai berikut: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya.” 

Audit internal mengarahkan personil dan aktivitas-aktivitas departemen 

audit internal dan mempunyai tanggung jawab terhadap program dan pelatihan 

staf audit internal. 

Tangung jawab audit internal adalah menyiapkan rencana tahunan untuk 

pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program tersebut untuk 

persetujuan. Menurut Arens, et.al. (2003:15) menyatakan bahwa: 

“Komunikasi atas temuan auditor kepada pengguna informasi”. 

Bentuk laporan audit internal menurut Amin Wijaya Tunggal (2005:97): 

1. Lisan 

Laporan secara lisan biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau 

segera, yang tidak memerlukan pencatatan. Komunikasi secara lisan ini 

merupakan cara yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah kecil (tidak 

penting) atau mendiskusikan terlebih dahulu masalah-masalah yang akan 

dilaporkan dalam laporan tertulis. 

2. Daftar kuisioner  

Daftar kuisioner diperlukan untuk suatu check list atau berfungsi sebagai 

pencatat pekerjaan apa saja yang telah dilakukan, tetapi sebagai suatu bentuk 

laporan daftar kuisioner tersebut kurang memberikan informasi secara efektif. 

3. Surat 

Laporan berbentuk surat dilakukan apabila masalah yang dibicarakan cukup 

singkat. Hal ini seringkali juga digunakan sebagai pengantar suatu laporan 



resmi atau rekomendasi kepada staf yang bertanggung jawab dalam suatu 

kegiatan perusahaan.  

4. Laporan yang berisi sekumpulan komentar 

Laporan yang berisi sekumpulan komentar ini sangat tepat digunakan untuk 

tabulasi, rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak atau bila 

laporan terdiri banyak halaman.  

 Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa laporan-laporan tersebut 

beragam sifatnya, tetapi seluruh laporan tersebut harus dapat memberikan 

informasi kepada para pengguna akan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.  

 
2.1.6 Audit Internal atas Penerimaan Kas 

 Tujuan audit internal atas penerimaan kas adalah untuk mencegah usaha 

penyalah gunaan kas serta untuk membantu manajemen dalam menggunakan 

uang secara efektif. 

 Menurut Mulyadi (2002:14) langkah-langkah yang harus dilakukan agar 

program audit berjalan dengan efektif, meliputi: 

“1. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 
2. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas. 
3. Jumlah kas yang diterima dari prnjualan tunai disetorkan seluruhnya 

dengan segera ke bank. 
4. Perhitungan saldo kas secara periodik dan mendadak oleh fungsi audit 

internal. 
5. Setiap hari diadakan pemeriksaan register kas oleh fungsi audit internal 

dan dilakukan pencocokan dengan jumlah kas yang diterima. 
6. Setiap hari dilakukan rekonsiliasi bank oleh fungsi yang tidak 

menyelenggarakan catatan akuntansi yang tidak menerima kas.” 
 
Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal atas 

penerimaan kas adalah untuk mengamankan harta perusahaan, audit atas 

penerimaan kas juga dilakukan untuk memeriksa jumlah kas yang masuk dengan 

memeriksa semua catatan, dokumen dan tingkay keabsahannya. 

 
2.1.7 Tujuan Audit Internal atas Pengeluaran Kas 

 Tujuan audit internal atas pengeluaran kas sama dengan tujuan audit atas 

penerimaan kas yaitu untuk meminimalkan usaha penyalahgunaan kas, serta untuk 



membantu manajemen dalam menggunakan uang secara efektif. Agar tujuan 

tersebut tercapai, maka harus ada suatu program audit yang efektif dan sesuai 

dengan norma pemeriksaan akuntan terutama dengan norma pelaksanaan. 

 Menurut Mulyadi (2002:142) langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam audit atas pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

1. Keberadaan atau keterjadian 

a. Lakukan pengamatan terhadap:  

1) Pembuatan cek 

2) Pencatatan cek 

b. Ambil sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan lakukan 

verifikasi terhadap tanggal, nama debitur, jumlah moneter dan non 

moneter. Lakukan pula pemeriksaan terhadap dokumen pendukung: 

1) Permintaan cek 

2) Bukti kas keluar 

3) Kuitansi 

4) Kelengkapan 

c. Periksa bukti digunakannya formulir cek bernomor urut tercetak dan 

tanggung jawab pemakaian formulir tersebut. 

d. Ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan lakukan pengusutan 

ke dokumen dan catatan akuntansi berikut: 

1) Permintaan cek 

2) Kuitansi  

3) Pencatatan dalam register cek 

4) Penilaian dan Alokasi 

e. Untuk sampel yang diambil pada langkah ke-2 di atas, periksa bukti: 

1) Persetujuan semestinya untuk setiap transaksi pengeluaran kas 

2) Pengecekan independent terhadap penulisan cek dengan bukti kas 

keluar 

f. Periksa adanya pengecekan independent terhadap posting ke buku 

pembantu utang dan register cek untuk memperoleh keyakinan bahwa 

tidak terjadi kekeliruan posting jumlah moneter atau akuntansi. 



Sama halnya dengan audit atas penerimaan kas, audit atas pengeluaran kas 

juga bertujuan untuk mengamankan harta perusahaan. Tujuan audit pengeluaran 

kas dilakukan memeriksa semua bukti as keluar, kelengkapan dokumen dan 

catatan serta otorisasi atas pengeluaran kas. 



2.2 Efektivitas 

 Dalam suatu perusahaan manajemen harus mengusahakan agar 

pengendalian berjalan dengan efektif agar kegiatan operasi perusahaan dapat 

berjalan dengan baik.  

 Supriyanto (2000:246) mengemukakan bahwa : 

“Efektivitas adalah jika suatu unit dapat berjalan dengan baik sehingga 

dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.” 

Rob Reider (2002: 22) mengemukakan bahwa: 

“Effectiveness (or results of operations). Is the organization achieving 
results or benefits based on stated goals and objectives or some other 
measurable criteria? the review of the results of operations includes: 
1.  appraisal of the organizational planning system as to its development of 

realistic goals, objectives, and detail plans 
2. assessment of the adequacy of management's system for measuring 

effectiveness 
3.  determination of the extent to which results are achieved 
4.  identification of factors inhibiting satisfactory performance of results” 
 
Sedangkan Anthony (2001:203) menyatakan bahwa: 

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab 

dan sasaran yang harus dicapai.” 

 
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu 

berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dimana suatu perusahaan 

dapat diartikan telah dioperasikan secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat 

mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 
2.3 Pengendalian Intern 

 Dalam perusahaan yang hanya mempunyai beberapa karyawan saja, 

pimpinan yang sering kali juga merupakan pemilik perusahaan tersebut, dapat 

mengikuti dan mengawasi secara langsung kegiatan semua karyawannya. Namun 

sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya perusahaan, manajemen 

perusahaan dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan 

mengendalikan operasi perusahaan. Keadaan ini menyebabkan manajemen 

melimpahkan sebagaian tangung jawab dan wewenang yang dimiliknya.  



 Di pihak lain, manajemen dituntut bekerja secara efisien untuk mencapai 

tujuan perusahaan, manajemen membutuhkan alat bantu yaitu beberapa kebijakan 

dan prosedur yang disebut pengendalian. Pengendalian ini pada umumnya adalah 

sistem Pengendalian Intern yang memadai dan dapat diandalkan.  

 Adanya Pengendalian Intern ini merupakan tanggug jawab dari 

manajemen. Suatu Pengendalian Intern yang baik akan dapat menekan terjadinya 

kesalahan dan penyelewengan. Jika kesalahan dan penyelewengan terjadi, maka 

hal ini akan dapat ditetapkan dan di atasi dengan cepat. 

 
2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern  

Pengertian Pengendalian Intern menurut Committee of Sponsoring 

Organization of The Treadway Commission (COSO) sebagaimana dikutip oleh 

Sunarto (2003:37) adalah sebagai berikut : 

"Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris manajer dan personel lain, yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 
(a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, 
dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku." 

  
Sedangkan Pengendalian Intern yang dikutip dari Hiro Tugiman (2007:3) 

adalah sebagai berikut : 

”Pengendalian Intern yang baik berarti : 
1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien 
2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya 
3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku” 
 
Dari pengertian pengendalian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengendalian Intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Pengendalian Intern itu sendiri bukan merupakan suatu 

tujuan. 

2. Pengendalian Intern dijalankan oleh orang. Pengendalian Intern bukan hanya 

terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang 



dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen 

dan personil lainnya. 

3. Pengendalian Intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris 

entitas keterbatasan yang melekat pada semua sistem Pengendalian Intern dan 

pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan 

pengendalian yang menyebabkan Pengendalian Intern tidak dapat memberikan 

keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian Intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan 

diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.  

 
2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern 

 Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan Pengendalian Intern 

menurut Mulyadi (2002:180) adalah: 

“Tujuan Pengendalian Intern adalah untuk memberikan keyakinan 
memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : 
1. Keandala informasi 
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
3. Efektivitas dan efisiensi operasi”. 
 
Sedangkan menurut Henry Simamora (2000:208) tujuan Pengendalian 

Intern adalah sebagai berikut : 

“1. Memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efektif dan efisien 

 2. Menghasilkan informasi keuangan yang terandalkan  

 3. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan” 

 
Tujuan dari Pengendalian Intern akan terlaksana dengan baik bila 

Pengendalian Intern dijalankan dengan baik  pula dan sesuai dengan prosedur 

yang ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai 

dari engendalian intern ini adalah keandalan informasi keuangan, dimana 

Pengendalian Intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 

laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi di Indonesia. Kepatuhan pemeriksaan intern terhadap hukum dan 



peraturan yang berlaku dan juga peningkatan kegiatan operasi pemeriksaan intern 

secara efektif dan efisien.  

2.3.3 Komponen Pengendalian Inter 

Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena diantara unsur-unsur yang 

membentuknya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya,demikian 

halnya dengan pengendalain intern yang memadai haruslah terdiri dari komponen-

komponen yang membentuk sistem tersebut. 

 Komponen yang membentuk Pengendalian Intern menurut Arens.et.al 

(2006:300) adalah: 

1. Control envirotment 
2. Management Risk Assesment 
3. Accounting Information and Communication System 
4. Control Activities 
5. Monitoring 

 
Menurut Standar Profesional Akuntansi (SPAP, 2001; 319.5), 

Pengendalian Intern memiliki 5 komponen pengendalian yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian 
2. Penaksiran Risiko 
3. Informasi dan Komunikasi  
4. Aktivitas Pengendalian 
5. Pemantauan 

 
1. Control Envirotment (Lingkungan Pengendalian) 

 Efektivitas Pengendalian Intern dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

lingkungan Pengendalian Intern. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap 

dan tindakan para pemilik dan manajemen puncak perusahaan mengenai 

pentingnya Pengendalian Intern bagi perusahaan tersebut.Lingkungan 

pengendalian mencakup faktor-faktor antara lain : 

a. Integrity and Ethical Value (Integritas dan Nilai Etika) 

Tindakan manajemen untuk mengurangi perilaku yang mendorong karyawan 

untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, illegal, atau tidak etis. 

b. Commitment to Competence (Komitmen terhadap Kompetensi) 

Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Manajemen mempertimbangkan tingkat 



kompetensi untuk pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketrampilan dan 

pengetahuan yang dipertukan. 

c. Boards of Director or Audit Committtee Participation (Partisipasi Dewan 

Komisaris dan Komite Audit) 

Dewan komisaris berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen dan anggotanya dilibatkan dalam aktivitas serta 

memeriksa aktivitas manajemen. Komite audit bertanggungjawab mengawasi 

proses laporan keuangan dan harus terus memelihara komunikasi atau sebagai 

penghubung antara dewan komisaris dengan auditor internal maupun 

eksternal. 

d. Management's Philosophy and Operating Style (Filosofi dan Gaya Operasi 

Manajemen) 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi 

perusahaan dan karyawan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang 

bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. 

e. Organizational Sturucture (Struktur Organisasi) 

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 

Struktur organisasi memberikan kerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan 

struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. 

f. Assigment of Authority and Responsibility (Pelimpahan Wewenang dan 

Tanggung Jawab) 

Merupakan perluasan lebih lanjut dari pengembangan struktur organisasi. Hal 

ini mencakup pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan 

pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas 

karyawan dan kebijakan terkait, 

g. Human Resources Policies and Practices (Kebijakan dan Prosedur 

Kepegawaian) 



Aspek paling penting dalam sistem pengendalian adalah pegawai yang 

kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian efektif, 

metode penyeleksian, pengevaluasian dan pemberian imbalan. 

 
2. Management Risk Assesment (Penaksiran Risiko Manajemen) 

Manajemen mengindentifikasikan dan menganalisis risiko yang 

berhubungan dalam penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan yang 

disajikan sesuai dengan PABU. Manajemen menilai risiko sebagai bagian dan 

rencana dan operasi Pengendalian Intern untuk meminimalkan kesalahan. 

 
3. Accounting Information and Communication System  (Informasi Akuntansi 

dan Sistem Komunikasi) 

Sistem akuntansi dalam perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasikan, 

mengumpulkan, menganalisis, mencatat, melaporkan transaksi-transaksi 

perusahaan dan memelihara aktiva  perusahaan yang dapat dipertanggung 

jawabkan, Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua 

karyawan yang terlibat dalam pelaporan keuangan. Komunikasi mencakup sistem 

pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. 

 
4. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas ini dibagi 

menjadi 5 kategori yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Adequaete separation of duties (Pemisahan tugas yang memadai) 

Terdiri dari: 

1) Pemisahan pemegang aktiva; 

2) Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan; 

3) Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan; 

4) Pemisahan tugas dalam Electronic Data Processing. 

b. Proper authorization of transaction and activities (Otorisasi yang pantas atas 

transaksi dan aktivitas) 



Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas bila pengendalian ingin 

memuaskan. Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk 

transaksi yang bersifat umum maupun khusus. Otorisasi umum berarti 

manajemen menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Otorisasi 

khusus dilakukan terhadap transaksi individual. 

c. Adequate document and record (Dokumen dan catatan yang memadai) 

Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat 

dengan benar. 

d. Physical control over assets and records (Pengendalian fisik atas aktiva dan 

catatan) 

Tindakan perlindungan secara fisik untuk mengamankan aktiva dan catatan 

dapat berupa penggunaan gudang persediaan di bawah pengawasan pegawai 

yang kompeten, juga dapat digunakan kotak tahan api untuk melindungi 

aktiva seperti uang tunai dan dokumen penting. 

e. Independent cheeks on performance (Pengecekan independen atas 

pelaksanaan) 

Pegawai mungkin lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, kalau 

tidak ada orang yang rneninjau dan mengevaluasi. Oleh karena itu dibutuhkan 

pengecekan yang berkesinambungan atas pelaksanaan aktivitas perusahaan 

 
5. Monitoring (Pemantauan) 

Aktivitas manajemen menyangkut penilaian yang terus menerus dan 

periodik terhadap kualitas Pengendalian Intern yang dilakukan oleh manajemen, 

Pemantauan dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa Pengendalian Intern beroperasi 

sebagaimana yang diharapkan 

 
2.3.4 Kriteria Pengendalian Intern yang Efektif 

Agar manajemen akuntan publik dapat mengevaluasi efektivitas 

Pengendalian Intern, perlu ditetapkan suatu tolak ukur untuk mempertimbangkan 

efektivitasnya. Tolak ukur ini dikenal dengan kriteria pengendalian.  



Nation Commision on Fraudulent Reporting (The Treadway Commision) 

dalam laporan 1987, merekomendasikan agar profesi akuntansi mengembangkan 

pedoman Pengendalian Intern yang dapat memberikan referensi umum untuk 

menilai kualitas Pengendalian Intern. Untuk itu, dibentuklah Commite of 

Sponsoring Organization (COSO) dari Treadway commission untuk 

mengembangkan pedoman ini, dan dalam bulan September 1992 menerbitkan 

suatu laporan yang dinamakan COSO Report. Laporan ini mendefinisikan 

Pengendalian Intern dan komponennya, menyediakan perangkat untuk menialai 

Pengendalian Intern, dan meminta manajemen melaporkan Pengendalian Intern 

entitas atas laporan keuangan. Laporan COSO merupakan kriteria paling umum 

digunakan untuk pelaporan efektifitas Pengendalian Intern. 

Pengendalian Intern yang dikatakan memadai apabila dapat mencapai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Keandalan laporan keuangan 

Artinya Pengendalian Intern memberikan keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

2. Operasi perusahaan yang efektif dan efisien 

Pengendalian Intern dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

3. Kepatuhan kepada hukum dan peraturan 

Manajemen membuat hukum dan peraturan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

 
2.3.5 Keterbatasan Pengendalian Intern 

Pengendalian Intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan, yang 

dikutip dari Mulyadi (2004:182). Oleh karena itu, Pengendalian Intern hanya 

memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajeman dan dewan 

komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan 

bawaan yang melekat dalam setiap Pengendalian Intern : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 



Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam elaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.  



2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personil telah keliru memahami perintah atau membuat kesalaha karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 

sementara atau permanent dalam sistem dan prosedur dapat juga 

mengakibatkan gangguan.  

3. Kolusi 

Tindakan bersama individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi 

(collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bahwa bobolnya Pengendalian Intern 

yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh Pengendalian Intern 

yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen  

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian 

kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan Pengendalian Intern tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari Pengendalian Intern tersebut karena 

pengeluaran secara tepat baik biaya maupun manfaatnya biasanya tidak 

dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

Pengendalian Intern. 

 
2.4 Kas 

Kas merupakan salah satu unsur terpenting dalam laporan keuangan 

karena keterlibatannya hampir setiap transaksi perusahaan. Hal ini dikarenakan 

setiap transaksi berawal dan berakhir dengan kas, serta mengingat peranannya 

sebagai alat tukar dan dasar pengukuran, perhitungan bagi unsur-unsur lainnya. 

 



2.4.1 Pengertian Kas 

 Kas adalah harta atau aktiva yang paling lancar dalam kelompok aktiva 

lancar. Dalam kenyataannya pos ini termasuk aktiva yang paling sering 

mengalami perubahan atau mutasi. Hal ini terjadi karena hampir sebagian besar 

transaksi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi jumlah kas. 

 Pengertian kas menurut Siregar (2003:15) adalah sebagai berikut: 

“Kas merupakan pos aktiva yang paling penting dikarenakan selalu 
berputar ke seluruh bagian dalam suatu perusahaan dan memberikan 
dukungan pada bagian-bagian dalam perusahaan untuk mengadakan 
kegiatan-kegiatan sehingga kelangsungan suatu perusahaan dapat 
terjamin”. 
 
Menurut Baridwan (2003 :85) adalah: 

“Kas merupakan suatu alat pertukaran dan digunakan sebagai suatu ukuran 

dalam akuntansi”.  

Sedangkan Sumarso (2002:296) mengemukakan pengertian kas yaitu: 

“Dari segi akuntansi, yang dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu 

(baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera 

dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya”. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kas 

merupakan alat pertukaran yang digunakan oleh hampir semua perusahaan yang 

meliputi uang tunai dan kertas-kertas berharga yang dapat disamakan dengan 

uang, yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan digunakan sebagai alat pelunasan 

kewajiban. 

 
2.4.2 Penilaian dan Pelaporan Kas 

 Komponen yang termasuk sebagai kas adalah rekening giro yang ada di 

bank dan uang kas yang ada di perusahaan. Diterima pada nilai nominal sewaktu 

diuangkan merupakan petunjuk untuk menentukan apakah surat berharga dapat 

dianggap sebagai kas. Oleh karena itu, giro mundur walaupun telah 

ditandatangani bukan merupakan kas sebab giro tersebut tidak dapat diuangkan 

sebelum tanggal yang ditentukan. Demikian juga halnya dengan deposito 

berjangka dank as bon untuk suatu pembayaran dimuka (misalnya untuk biaya 

perjalanan) yang diambil oleh pegawai perusahaan. 



 Kriteria lain untuk dapat dianggap sebagai kas adalah dapat digunakan 

dengan segera. Artinya apabila diminta dapat segera dikeluarkan, dalam hal ini 

kas yang telah disisihkan untuk tujuan penggunaan tertentu dalam akuntansi 

disebut funds, misalkan uang yang disisihkan untuk pembayaran deviden, utang 

dan lain-lain tidak dapat digolongkan kedalam kas. Sesuai dengan definisinya, di 

neraca kas disajikan sesuai dengan nilai nominalnya. Uang kas dalam bentuk 

valuta asing pada umumnya dikonversikan kedalam rupiah pada nilai tukar yang 

berlaku dipasaran pada tanggal neraca. 

 
2.4.3 Kecurangan Kas 

 The National commission On Fraudulen Financial Reporting yang 

diketuai oleh James C Tredway (yang sudah dikenal dengan komisi Treadway) 

mendefinisikan laporan keuangan yang curang adalah sebagai perilaku sengaja 

atau serampangan. Baik tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan laporan 

keuangan yang menyesatkan secara material. 

 Kas adalah harta perusahaan yang paling liquid, kas juga merupakan 

bentuk harta perusahaan yang paling mudah ditukarkan dengan barang lainnya. 

Hal ini pula menyebabkan kas yang paling banyak dimanipulasi atau 

diselewengkan. Di bawah ini merupakan kecurangan-kecurangan yang dapat 

dilakukan terhadap kas perusahaan, antara lain:  

1. Kitting 

Kecurangan untuk menutupi keadaan kas yang sebenarnya atau menutupi 

kekurangan kas yang ada serta memperlihatkan seakan-akan kas yang ada 

diperusahaan sesuai dengan catatan yang ada.  

2. Lapping 

Kecurangan dengan cara melakukan pinjaman atas kas perusahaan tanpa 

persetujuan pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan dengan cara 

mengundur-ngundur pencatatan perincian penerimaan atau pengeluaran kas.  

 
2.4.4 Pengendalian Kas 

Mengingat sifat-sifatnya mengelola kas dalam perusahaan memerlukan 

perhatian yang cukup serius, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu 

mengelola kas didalam perusahaan adalah sebagai berikut:  



1. Perencanaan arus kas  

Mempunyai uang kas yang tidak cukup dalam perusahaan dapat 

membahayakan, sebab kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajiban 

perusahaan yang telah jatuh tempo. Tetapi mempunyai terlalu banyak kas juga 

tidak sehat, karena uang kas yang menganggur tidak akan menghasilkan apa-

apa. Oleh karena itu manajemen perusahaan perlu melakukan perencanaan 

kas.  

2. Pengendalian penerimaan kas 

Prosedur pengendalian penerimaan kas di dalam perusahaan perlu 

direncanakan sedemikian rupa, sehingga kemungkinan tidak tercatatnya 

penerimaan dan kemungkinan tidak diterimanya penerimaan kas yang 

seharusnya diterima dapat dikurangi sekecil mungkin. Pada dasarnya untuk 

dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik atas penerimaan kas, 

prosedur yang bersangkutan dengan kas dirancang dengan sedemikian rupa 

sehingga: 

a. Terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, yang menerima, dan 

yang mencatat penerimaan uang. 

b. Setiap penerimaan kas langsung disetorkan ke bank sebagaimana adanya. 

3. Pengendalian pengeluaran kas 

Seperti halnya penerimaan kas, prosedur untuk pengendalian pengeluaran kas 

juga perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya pengeluaran-

pengeluaran telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan sajalah 

yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. 

4. Melakukan rekonsiliasi bank 

Rekonsiliasi bank adalah sekedul yang menjelaskan setiap perbedaan antara 

catatan kas bank dengan catatan perusahaan. Bila terdapat perbedaan itu hanya 

karena berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas 

perusahaan dipandang benar namun apabila dari beberapa bagian itu berasal 

dari pos-pos lain maka catatan bank atau catatan perusahaan harus 

disesuaikan. Beberapa penyebab perbedaan antara saldo menurut pembukuan 

perusahaan dengan laporan bank adalah sebagai berikut: 



a. Bank belum mencatat transaksi tertentu 

Setoran dalam perjalanan, perusahaan telah mencatat setoran bank akan 

tetapi bank belum mencatatnya. 

1) Cek dalam perjalanan (cek masih beredar), cek yang ditarik dan telah 

dibukukan oleh perusahaan, tetapi bank belum mencatatnya 

2) Perusahaan belum mencatat transaksi tertentu 

b. Penerimaan kas, bank kadang-kadang melakukan penerimaan kas untuk 

dibukukan kedalam rekening giro perusahaan. Hal semacam ini sering 

terjadi dan bahkan dianjurkan oleh perusahaan kepada konsumennya 

dengan cara penyetoran langsung ke bank, akan dapat dikurangi 

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kas oleh karyawan perusahaan, 

cara ini juga akan mempercepat penerimaan kas dibandingkan dengan 

penerimaan langsung yang dilakukan perusahaan. 

c. Biaya administrasi bank, bank biasanya membebankan sejumlah biaya 

untuk menangani transaksi yang dilakukan pemegang giro. Jumlah biaya 

yang dibebankan tergantung kepada banyaknya transaksi yang ditangani 

oleh bank. Pada umumnya biaaya administrasi bank baru diketahui 

jumlahnya oleh perusahaan setelah laporan bank diterima. 

d. Pendapatan bunga (jasa giro), bank memberikan bunga atau saldo giro 

rata-rata per bulan. Tingkat bunga atau jasa giro tidak begitu tinggi bila 

dibandingkan dengan deposito, jumlah bunga yang menjadi pendapatan 

perusahaan biasanya baru diketahui setelah perusahaan menerima laporan 

bank. 

5. Cek kosong dari konsumen atau debitur, perusahaan sering menerima 

pembayaran dari para konsumen atau debitur dalam bentuk cek yang 

diperlakukan sama dengan uang tunai cek tersebut bersama-sama dengan uang 

tunai disetorkan tiap hari ke bank. 

6. Cek dikembalikan kepada penyetor karena alasan lain (buku cek kosong), 

bank kadang-kadang mengembalikan cek kepada penyetor karena alasan 

berikut: 

a. Rekening penarikan cek telah ditutup 



b. Cek telah kadaluarsa, cek tertentu kadang-kadang hanya dapat diuangkan 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apabila selama jangka waktu 

tertentu tidak diuangkan maka cek tersebut tidak berlaku lagi 

c. Tandatangan yang tercantum pada cek tidak sah 

d. Terdapat kesalahan dalam penulisan cek 

Akuntansi untuk cek dikembalikan kepada penyetor karena alasan-alasan di 

atas, sama dengan akuntansi untuk pengembalian cek kosong. 

7. Bank atau perusahaan telah melakukan kesalahan pencatatan. 

 
Hubungan Audit Internal dengan Efektivitas Pengendalian Intern Kas 

Fungsi internal auditor yang merupakan salah satu unsur dari 

Pengendalian Intern mempunyai peranan yang sangat penting atas tercapainya 

seluruh tujuan dari Pengendalian Intern. Dengan kata lain, hubungan audit internal 

dengan efektivitas Pengendalian Intern kas sangatlah besar dan tentunya 

memberikan hasil yang positif. 

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, 

maka manfaat audit internal terhadap efektivitas Pengendalian Intern kas adalah: 

1. Mengukur dan menilai komponen-komponen Pengendalian Intern. 

2. Membantu meningkatkan efektivitas operasi perusahaan, termasuk 

pengendalian atas kas. 

3. Menentukan alat bagi manajemen untuk mendapatkan informasi mengenai 

keadaan perusahaan secara keseluruhan. 

4. Menentukan tingkat kebenaran data akuntansi yang dibuat. 

5. Mengetahui sampai sejauh mana perlindungan, pencatatan, dan pengamanan 

kekayaan perusahaan dari kemungkinan terjadinya penyelewengan. 

6. Membantu manajemen mendapatkan informasi keuangan dan operasi yang 

tepat dan dapat dipercaya. 

7. Membantu manajemen menentukan kebijakan yang perlu untuk 

mengembangkan perusahaan agar mampu bersaing dengan yang lain. 

8. Melakukan rekonsiliasi. 

Dengan demikian, dampak audit internal terhadap Pengendalian Intern kas 

meliputi seluruh aspek pengendalian sehingga keefektivan dan keefisienan dapat 

ditingkatkan. 


