
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemeriksaan Internal (Audit Internal) 

Perkembangan pesat dalam dunia usaha baik dari segi ruang lingkup 

maupun ukurannya, akan mengakibatkan jumlah operasi perusahaan dan 

manajemen yang semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen akan 

sulit menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pada setiap operasi 

perusahaan. 

Keterbatasan pihak manajemen untuk melakukan fungsi pengawasan dan 

pengendalian secara efektif dengan pertimbangan bisnis perusahaan, 

mengindikasikan perlunya fungsi pengawasan internal yang ditetapkan untuk 

memantau efektivitas kebijakan dan prosedur yang mempunyai kaitan dengan 

pengendalian yang telah dirancang. Pemeriksaan internal yang dapat mencapai 

tujuan tentu merupakan fungsi yang independen dan dinamis. 

 

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Internal 

Dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang, di mana pimpinan 

dapat mengawasi secara langsung atas aktivitas perusahaan yang semakin 

kompleks tersebut tidak mampu mengawasi secara keseluruhan karena 

keterbatasan yang dimilikinya, sehingga diperlukan suatu pendelegasian 

wewenang kepada orang atau bagian lain. 

Untuk mendapatkan pengertian pemeriksaan internal, penulis 

mengemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pemeriksaan internal, antara 

lain yaitu : 

Menurut Richard L Ratliff (2004 : 49) mengemukakan pengertian audit 

internal sebagai berikut : 

“Internal auditing is an appraisal function established within an 

organization to examine and evaluate activities as a service to the organization. 

It’s control which function by examining and evaluating of effectiveness of 

other controls.”  



Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa audit internal merupakan suatu 

fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi unutk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu 

para anggota organisasi pada semua tingkatan manajemen agar dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.   

Pengertian pemeriksaan internal menurut Institute of Internal Auditors 

(2003 : 4) yang dikutip dari Brink and Witt adalah sebagai berikut : 

“Internal audit  is an independent independent objective assurance and 

consulting appraisal function established within an organization to examine 

and evaluated it’s activities as a service to the organization.” 

Dari definisi di atas terdapat beberapa konsep dasar, yaitu sebagai berikut : 

1. Independent and objective, mempunyai arti menjelaskan bahwa 

pertimbangan auditor bernilai bebas dari bias atau penyimpangan. 

2. Assurance and consulting, mempunyai pengertian bahwa auditor internal 

memberikan jasa konsultasi terhadap manajemen. 

3. Appraisal, menyatakan keyakinan penilaian internal auditor dalam 

menyusun kesimpulan. 

4. Established, menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan pemeriksaan 

internal. 

5. Examine dan evaluated, merupakan tindakan internal auditor sebagai 

pemeriksaan untuk menemukan fakta sebagai penilai. 

6. It’s activities, merupakan luasnya skala dari pekerjaan pemeriksaan 

internal yang meliputi seluruh kegiatan organisasi. 

7. Service, pelayanan kepada manajemen merupakan hasil akhir dari 

pemeriksaan internal. 

8. To the organization, menyatakan bahwa skala pelayanan pemeriksaan 

internal berhubungan dengan seluruh personalia perusahaan, dewan 

komisaris dan para pemegang saham. 

Dalam melaksanakan kegiatannya para pemeriksa internal haruslah 

independen dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan fakta, sehingga 

dalam melakukan pemeriksaan, pengevaluasian, dan pengukuran keefektifan 



pengendalian, dan pelayanan seluruh aktivitas perusahaan dilakukan oleh staf 

pemeriksa yang bertanggung jawab terhadap pimpinan perusahaan. 

 

2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan 

Tugas pemeriksaan internal dewasa saat ini tidak terbatas hanya pada 

pemeriksaan kebenaran perhitungan matematis saja, melainkan semua operasi 

perusahaan. Dengan kata lain pemeriksaan internal menekankan pada 

pemeriksaan operasional selain pemeriksaan keuangan. 

Dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksa internal melakukan verifikasi 

atas laporan keuangan dan menentukan adanya pengamanan harta serta 

menemukan kecurangan. Sedangkan dalam pemeriksaan kinerja perusahaan, 

pemeriksa internal melakukan pemeriksaan atas keseluruhan operasi perusahaan. 

Kegiatan ini meliputi penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan kinerja 

perusahaan dengan cara menilai  atau membuat saran tentang cara pelaksanaan 

yang lebih efisien dan efektif. 

Ditegaskan oleh The Institute of Internal Auditors (2003 : 410) 

mengemukakan bahwa tujuan audit internal adalah sebagai berikut : 

“Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi 

melaksanakan tanggung jawab secara efektif guna pencapaian tujuan 

organisasi dapat tercapai.” 

Tujuan dari pemeriksaan internal adalah membantu seluruh anggota 

organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing secara 

efektif, yang apa akhirnya pemeriksaan internal melengkapi para anggota 

organisasi tersebut dengan analisis-analisis, penilaian-penilaian, rekomendasi 

serta informasi sehubungan dengan aktivitas perusahaan yang mereka periksa, 

selain itu juga meningkatkan keefektifan dalam batas-batas biaya yang wajar. 

 

 

 

 



Menurut Dan M Guy (2003 : 410) menyatakan bahwa dalam mencapai 

tujuan pemeriksaan internal dilakukan kegiatan yang meliputi sebagai berikut : 

Pemeriksaan internal melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta 

perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasian, dan melaporkan informasi semacam itu. 

2. Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi 

keberadaan aktiva tersebut. 

3. Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan. 

4. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap 

kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat 

memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta 

menentukan apakah telah mematuhinya. 

5. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya 

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah 

operasi atau program tersebut itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Dari kutipan-kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan pemeriksa internal dalam mencapai tujuan 

pemeriksaan internal yaitu efesiensi operasi perusahaan dengan jalan meyakinkan 

tingkat kepatuhan kebijaksanaan-kebijaksanaan, rencana-rencana, prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan, meyakinkan tingkat kepercayaan dan data-data 

yang disusun dalam perusahaan, menilai kualitas dari pelaksanaan tanggung 

jawab yang telah ditetapkan, sehingga dapat menekan biaya operasional 

perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, staf audit internal diharapkan dapat 

melengkapi organisasi dengan “analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan 

informasi tentang kegiatan yang ditelaah.” 

 

 

 



2.1.3 Standar Pemeriksaan Internal 

Standar pemeriksaan internal diperlukan sebagai pedoman atau standar 

dalam melaksanakan fungsinya. Standar tersebut menetapkan ukuran bagi operasi 

suatu pemeriksaan internal terhadap konsistensi kinerja pemeriksaan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman (2004 : 16) yaitu : 

“Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar 

senantiasa memenuhi Standard Profesi Audit Internal.”   

Kutipan tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa standar profesi 

tersebut sangat diperlukan oleh pemeriksa internal dalam menjalankan tugasnya, 

dengan syarat bahwa standar profesi tersebut diatur dan disesuaikan dengan 

lingkungan dimana para pemeriksa internal berada. 

Kode etik sangat diperlukan agar dapat membatasi setiap perilaku 

profesional yang dilakukan pemeriksa internal dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan pemeriksaan. 

Menurut Alan J Winters (2003 : 413), menyebutkan bahwa standar 

praktek pemeriksaan meliputi sebagai berikut : 

“Independensi, status organisasi, objektivitas, dan kemampuan 

profesional.”  

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa : 

1. Independensi, pemeriksa internal menempatkan independensi pada 

tingkat paling atas. Independensi memungkinkan auditor internal untuk 

membuat keputusan yang tidak bias dalam memberikan jasanya. 

2. Status Organisasi, status organisasi membantu auditor internal 

mempertahankan independensinya. 

3. Objektivitas, seluruh auditor internal harus seobjektif mungkin ketika 

melaksanakan suatu audit. 

4. Kemampuan Profesional, agar dapat mempertanggungjawabkan dengan 

benar, seorang profesional harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang 

tinggi. Kemampuan teknis ini meliputi penyusunan staf, pengetahuan, 

keterampilan, disiplin ilmu, supervisi, hubungan dan komunikasi, 

pendidikan yang berkelanjutan serta kemampuan profesional.  



Menurut Hiro Tugiman (2004 : 6) mengemukakan bahwa : 

“Kode etik memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh 

auditor internal. Dalam menerapkan kode etik ini auditor internal harus 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  

Kesimpulan yang  dapat ditarik adalah para pemeriksa internal bekerja 

sesuai dengan standar profesi yang berlaku, dimana standar profesi tersebut 

dijadikan sebagai pedoman kerja yang dapat menjaga profesionalisme dari 

pemeriksa internal itu sendiri, yang meliputi kebebasan dari pemeriksa dalam 

melaksanakan tugas pemeriksaan dimana susunan tugas telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

2.2 Sertifikasi Qualified Internal Auditor (SQIA) 

Sertifikasi Qualified Internal Auditor (SQIA) merupakan sertifikat untuk 

auditor internal yang merupakan ciri kompetensi dan profesionalisme auditor 

internal dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Sertifikat ini telah memenuhi kriteria profesionalisme auditor internal yang 

dikemukakan oleh Richard L Ratliff  (2004 : 56) sebagai berikut : 

“Professionalism in any endeavor connots status and credibility. The 

economic community has come to expect a high degree of professionalism from 

internal auditors. The expectation arises from what is becoming a tradition of 

excellence in the profession. Many internal auditors and their managers have 

made significant effort to set and maintain high stadards for the professions 

and establish internal auditing as a key management function in the successful 

operation of their organization.” 

Kutipan diatas membawa kepada konsekuensi tuntutan profesionalitas 

sebagai bentuk peran profesi dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan. 

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas para auditor internal dan 

profesionalisme pada auditor internal merupakan salah satu kunci sukses dalam 

menjalankan perusahaan.  



Gelar QIA ini juga merupakan pengakuan bahwa penyandang gelar telah 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi bagi 

auditor internal tingkat internasional. 

Sertifikat ini diperoleh melalui jenjang pendidikan yang sangat berguna 

bagi auditor internal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya, walaupun 

bukan merupakan pendidikan auditor internal yang pertama kali diselenggarakan 

di Indonesia. Tapi dengan pendidikan yang disahkan secara khusus oleh lembaga 

resmi baru kali ini ada di Indonesia. 

 

2.2.1 Penyelenggaraan Sertifikasi Qualified Internal Auditor 

Di dunia internasional para auditor internal bergabung dalam suatu 

organisasi yang disebut Certified Intern Auditor (CIA). Sedangkan di Indonesia 

pada tahun 1989, telah berdiri Internal Auditor Association Indonesia Chapter 

(IAI Chapter). Asosiasi ini merupakan perkumpulan para auditor internal yang 

memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perkembangan ilmu internal auditing. 

Pendidikan auditor internal sebenarnya sudah dimulai tahun 1982 yang 

diadakan atas dorongan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 

(Departemen Keuangan yang dibiayai dari bantuan Bank Dunia). Beberapa 

BUMN/BUMD yang karena kebutuhan internal telah melakukan pelatihan-

pelatihan auditor internal yang pada umumnya bekerja sama dengan BPKP, 

BPLK, dan Perguruan Tinggi. Sementara itu FKSI BUMN/BUMD yang berdiri 

pada tanggal 12 Desember 1985 guna meningkatkan profesionalisme SPI 

BUMN/BUMD dan telah menandatangani MOU dengan IAI Chapter yang mulai 

menyelenggarakan pendidikan auditor internal khususnya untuk BUMN/BUMD. 

Untuk memenuhi auditor internal yang profesional dan untuk 

meningkatkan mutu dan profesionalisme SDM di bidang pengawasan internal 

itulah, maka FKSPI BUMN/BUMD dengan di dorong oleh Kepala BPKP, Dirjen 

Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan RI, dan beberapa Direksi BUMN, 

mendirikan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) di Jakarta pada tanggal 

17 April 1995 dengan Akta Notaris No. 122 atas nama Ratna Komala S.H. YPIA 



secara resmi melakukan kegiatan pelatihan auditor internal yang ditujukan 

terutama untuk BUMN/BUMD tanggal 20 November 1995. 

YPIA kemudian membentuk Pusat Pendidikan dan Pengembangan 

Auditor Internal (PPPAI) BUMN/BUMD sebagai wahana pendidikan dan 

pengembangan di bidang pengawasan internal. Sasaran PPPAI pada tahap 

pertama untuk lingkungan BUMN dan BUMD meliputi : 

1. Pendidikan dan pelatihan internal auditor berjenjang dengan sertifikat 

penuh secara nasional dan menuju sertifikat secara internasional. 

2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme  SDM melalui penataran, 

seminar, konsultasi, pengembangan, dan penelitian. 

Adapun strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan 

beberapa cara sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berjenjang dengan kurikulum, 

metode, persyaratan peserta, tenaga pengajar kualified sehingga dapat 

dihasilkan tenaga pengawas yang handal. 

2. Secara bertahap menuju pada pendidikan dan pelatihan dengan standard 

IIA (CIA) melalui QIA. 

3. Menerbitkan sertifikasi auditor internal sesuai dengan jenjang pendidikan 

atau pelatihan yang dilaksanakan dengan sertifikat penuh lingkup nasional, 

dengan wawasan internasional. 

4. Prioritas yang menjadi sasaran aparat pengawasan BUMN dan atau 

BUMD dan selanjutnya BU lainnya dan BUMS. 

Program SQIA yang diselenggarakan sejak tahun 1995, yang semula 

ditujukan untuk auditor internal BUMN/BUMD sekarang telah berkembang ke 

badan-badan usaha swasta dan perusahaan terbuka. Hingga saat ini YPIA telah 

menghasilkan 503 orang auditor internal berSertifikat Qualified Internal Auditor. 

Sertifikat QIA yang dijalankan semenjak tahun 1995 telah memiliki 

banyak keistimewaan, antara lain sebagai berikut : 

1. Sertifikasi QIA ini merupakan sertifikasi resmi auditor internal di 

Indonesia walaupun pendidikan dan pelatihan yang diberikan di YPIA 

dalam rangka memperoleh sertifikasi ini bukan pendidikan dan pelatihan 



internal auditor yang pertama di Indonesia, tapi pendidikan dan pelatihan 

internal auditor yang mendapat sertifikasi resmi belum pernah dijalankan 

sebelumnya di Indonesia. 

2. Proses sertifikasi ini sudah disahkan oleh BPKP sehingga bisa dianggap 

bahwa sertifikasi ini sudah diakui eksistensinya. 

3. Sertifikasi QIA ini diharapkan dapat memacu auditor internal untuk lebih 

kompeten dan objektif dalam menjalankan tugas. Pendidikan dan pelatihan 

yang diberikan di YPIA akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman 

auditor internal akan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga 

akhirnya akan meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan auditor 

internal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu laporan auditor yang 

ditandatangani oleh auditor internal yang bersertifikasi QIA akan 

dirasakan lebih kompeten. 

4. Sertifikasi ini didukung oleh adanya kode etik QIA yang mempunyai 

kewajiban pada profesi, manajemen, pemegang saham, dan pada 

masyarakat untuk memelihara standard perilaku yang tinggi. 

5. Auditor internal bersertifikat Qualified Internal Auditor diharuskan untuk 

memperbaharui pendidikannya dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun 

setelah memperoleh gelar Sertifikasi QIA. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.  

Selain keistimewaan-keistimewaan tersebut, Sertifikasi Qualified Internal 

Auditor juga dianggap memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pelatihan 

internal auditor yang pernah diadakan sebelumnya. Pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan di YPIA dinilai lebih lengkap dan mengajarkan segala hal yang 

diperlukan oleh auditor untuk dapat menjalankan tugas sebagai internal auditor 

dengan baik dan sebagai mitra manajemen. Pelatihan yang diberikan juga dinilai 

sudah memenuhi kriteria pelatihan yang efektif dimana sudah dapat merubah 

keahlian, pengetahuan, sikap, dan perilaku sosial ke arah positif.  

 

 



Penyelenggaraan Sertifikasi Qualified Internal Auditor ini dapat dibagi 

menjadi tiga tahapan proses atau pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut : 

1. Sertifikasi Internal Auditor Tingkat Dasar bagi yang lulus Tingkat Dasar I 

dan II. 

2. Sertifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan bagi yang lulus Tingkat 

Dasar I dan II dan Tingkat Lanjutan I dan II. 

3. Sertifikasi Qualified Internal Auditor bagi yang lulus Tingkat Dasar I dan 

II dan Tingkat Manajerial. 

 

2.2.2 Kualitas Materi dalam Sertifikasi Qualified Internal Auditor 

Materi yang diberikan dalam Sertifikasi Qualified Internal Auditor 

mencakup materi-materi ynag berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 

oleh auditor internal. Materi-materi tersebut juga dapat merepresentasikan 

kebutuha auditor internal akan teori pemeriksaan secara umum yang sering 

dihadapi oleh auditor internal dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Materi 

yang diberikan berdasarkan tahapan-tahapan dari Sertifikasi Qualified Internal 

Auditor. 

Jenjang pendidikan dan materi yang diberikan dalam pendidikan untuk 

bagian-bagian tingkatan dalam proses perolehan gelar QIA akan dijelaskan pada 

tabel 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 

Jenjang Pendidikan dan Materi SQIA 

 

Tingkatan Lama/Jam Materi 

Tingkat 

Dasar I 

 

64 

 

Pengantar akuntansi, Dasar-dasar 

Manajemen Keuangan, Dasar-dasar 

Audit, Standard dan Kode Etik 

Profesi, dan Kebijakan Pemerintah.   

Tingkat 

Dasar II 
64 

Audit Manajemen, Audit Sistem 

Informasi, Perpajakan, dan Teori 

Investasi dan Pengenalan Modal. 

Tingkat 

Lanjutan I 
64 

Akuntansi Keuangan Menengah, 

Audit Sampling, Teknik-teknik Audit 

Internal, Marketing, dan Manajemen 

Sistem Informasi. 

Tingkat 

Lanjutan 

II 

58 

Akuntansi Manajemen, Teknik 

Pelaporan Audit, dan Komputer Audit. 

Tingkat 

Manajerial 
39 

Manajemen Audit Internal, Seleksi 

dan Pengembangan Staf, Manajemen 

Strategik, Komunikasi dan Audit, dan 

Teknik Pengambilan Keputusan. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Kualitas Instruktur dan Metode yang digunakan dalam Sertifikasi 

Qualified Internal Auditor 

Instruktur dalam penyelenggaraan Sertifikasi Qualified Internal Auditor 

menentukan baik buruknya lulusan dari penyelenggaraan sertifikasi tersebut. 

Untuk itu penyelenggara menentukan instruktur dalam pemberian materi dalam 

penyelenggaraan sertifikasi tersebut terdiri dari orang-orang yang benar-benar 

mumpuni dalam hal pemeriksaan internal. Orang yang berpengalaman sebagai 

pemeriksa internal atau praktisi dalam bidang audit internal dari YPIA juga dipilih 

untuk turut melaksanakan tugas menjadi instruktur SQIA. Meskipun instruktur 

yang dipilih merupakan tenaga-tenaga handal dalam bidang pemeriksaan internal, 

penyelenggara tidak ingin terpaku pada penggunaan instruktur yang telah 

memiliki gelar Doktor atau Master, karena meskipun kemampuannya dalam 

bidang pemeriksaan internal sudah tidak diragukan namun belum tentu dapat 

menjalankan metode pengajaran yang telah ditetapkan penyelenggara. 

Instruktur yang diplih akan menjalankan metode pengajaran yang sudah 

ditentukan oleh penyelenggara yang semaksimal mungkin diharapkan dapat sesuai 

dengan cita-cita penyelenggara SQIA untuk menjadikan auditor internal peserta 

akan menjadi lebih baik dalam profesionalisme kerja. 

 

2.2.4 Ujian dalam memperoleh Sertifikasi Qualified Internal Auditor 

Untuk setiap jenjang pendidikan akan dilakukan ujian dan bagi peserta 

yang lulus di jenjang pendidikan tersebut akan memperoleh sertifikat. Setiap 

peserta yang berhasil lulus untuk ketiga jenjang pendidikan yang disyaratkan 

tersebut, berhak memperoleh SQIA. Peserta yang berhasil lulus ujian adalah 

peserta yang mendapatkan nilai 75 untuk masing-masing materi. 

SQIA ini dimaksudkan untuk menempatkan profesi auditir internal di 

Indonesia sekelas dengan profesi auditor internal di negara-negara lainnya yang 

perkembangan profesi auditor internalnya lebih maju. Pemegang SQIA 

diprogramkan untuk lebih siap dalam upaya memperoleh sertifikat bertaraf 

internasional yaitu Certified Internal Auditor (CIA) atau Certified Internal System 

Auditor (CISA). 



Pernyataan yang diberikan oleh internal auditor yang bersertifikat QIA 

telah diukur dan telah diperiksa keakuratan data yang telah ada.  

Ketika auditor internal memberikan tanda tangannya dengan gelar QIA 

dalam laporan audit, maka itu menandakan bahwa proses pemeriksaan atau audit 

dan hasilnya telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standard profesi yang 

berlaku secara profesional. Gelar QIA ini diberikan oleh Dewan QIA dan 

disahkan BPKP. Diharapkan dengan adanya sertifikat QIA dapat menjamin 

profesionalisme auditor internal. 

 

2.3 Prestasi Kerja 

Menurut Gary Dessler (2003 : 2) yang diterjemahkan oleh Uli Tanya 

mengemukakan bahwa prestasi kerja adalah sebagai berikut : 

“Prestasi kerja mencakup segala sesuatu yang bersangkutan dengan 

karyawan dan dapat dinilai oleh orang lain.” 

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa prestasi kerja dapat dinilai oleh 

orang lain dan melekat pada karyawan. 

Dr. Achmad S Ruky (2004 : 15) mengemukakan sebagai berikut : 

“Prestasi kerja adalah catatan penting tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu”.   

Pengertian di atas mengemukakan bahwa prestasi kerja mencakup catatan 

penting tentang hasil yang telah dicapai oleh para pekerja dari fungsi pekerjaan 

tertentu.  

Menurut Gary Dessler (2003 : 3) yang diterjemahkan oleh Uli Tanya 

mengemukakan bahwa prestasi kerja atau kinerja dapat dilakukan suatu penilaian 

sebagai berikut : 

“Penilaian prestasi kerja berarti mengevaluasi prestasi yang sekarang 

dan lalu. Penilaian tersebut meliputi (1) menetapkan standard kerja; (2) 

menilai prestasi kerja karyawan yang dibandingkan dengan standard; (3) 

memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi 

karyawan tersebut.”   



2.3.1 Prestasi Kerja Auditor Internal 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi kerja auditor internal 

antara lain adalah faktor kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Faktor 

kemampuan secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality.  

Adanya pegawai maupun auditor internal yang memiliki IQ di atas rata-rata (110-

120) dengan pendidikan memadai untuk melakukan tugasnya, maka tujuan tugas 

yang dilakukan akan tercapai. 

Seorang auditor internal dituntut mempunyai prestasi kerja yang baik. Hal 

ini akan terlihat dari hasil pekerjaan auditor internal tersebut. Auditor internal 

yang memiliki prestasi kerja yang baik membantu perusahaan untuk 

melaksanakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk 

menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan, sehingga akan 

membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya 

secara efektif. 

 

2.3.2 Kualitas Pekerjaan  

Tugas yang dilakukan oleh auditor internal harus memenuhi kualifikasi-

kualifikasi tertentu yang akan menunjukan apakah auditor tersebut sudah mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau pekerjaan yang dilakukan efeknya 

terasa kurang efektif bagi organisasi secara keseluruhan. 

Hal yang dilakukan dalam pengawasan internal secara tepat dapat 

dirangkum dalam tiga kata kunci, yaitu : 

1. Memastikan (Menentukan dan Memverifikasi). 

2. Menilai (Mengevaluasi dan Menafsir). 

3. Merekomendasikan. 

Kualitas adalah output dari hasil pekerjaan seorang pegawai yang bisa 

dilihat hasilnya oleh orang yang menggunakan jasanya. Kualitas kerja auditor 

internal dapat dilihat melalui bagaimana dia melaksanakan pekerjaan pemeriksaan 

dan hasilnya pekerjaannya yang berupa hasil pemeriksaan internal. 



Faktor-faktor pendukung baik buruknya keberadaan Bagian Audit Internal 

dalam perusahaan lebih rinci terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

 

2.3.2.1 Independensi 

Independensi dalam pemeriksaan internal adalah suatu hal  yang pokok 

untuk mencapai keefektifan pemeriksa internal. Pemeriksa internal harus 

independen terhadap aktivitas yang diperiksanya. Hal ini dapat terwujud jika 

pemeriksa internal melakukan tugasnya dengan bebas dan objektif. 

Menurut Hiro Tugiman (2004 : 8) mengemukakan bahwa : 

“Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal harus 

objektif dalam melaksanakan pekerjaannya.” 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa kemandirian atau 

independensi merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan. 

Karena kemandirian memungkinkan pemeriksa agar membuat penilaian yang 

tidak memihak dan tidak didasari oleh suatu prasangka. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2004 : 9) tentang 

independensi pemeriksa internal, yaitu : 

“Para kepala internal audit bertanggung jawab kepada pejabat 

(anggota audit) yang memiliki otoritas yang memadai, yang dapat 

meningkatkan independensi dan dapat memastikan bahwa cakupan audit 

cukup luas.”  

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu seorang pemeriksa internal harus 

bersikap bebas dan objektif terhadap hal-hal yang diperiksanya, sehingga laporan 

pemeriksaan yang akan dihasilkan dapat efektif. Hal ini dapat dicapai melalui 

status organisasi dan sikap objektif para pemeriksa itu sendiri. 

Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses 

komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. 

 

 

 

 



Sedangkan menurut C Wayme A (2003 : 28) menyatakan bahwa : 

“Independen auditor internal diperoleh melalui objektivitas dan 

kegiatan organisasi karena dapat membawa keindependenan auditor.” 

Dapat disimpulkan bahwa dasarnya independensi ini dapat dicapai apabila 

pemeriksa internal memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Status Organisasi 

Kedudukan pemeriksa internal dalam perusahaan memungkinkan untuk 

melakukan pemeriksaan secara memadai, adanya pertimbangan 

manajemen dan tindak lanjut atas saran-saran dalam temuan yang 

efektif. 

2. Objektivitas 

Objektivitas yang tinggi dari pemeriksa internal dalam melakukan 

fungsinya, dapat menilai bahwa pemeriksa tersebut telah independen, 

dimana objektivitas ini meliputi sikap mental yang tidak memihak dan 

kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan. 

Jadi pemeriksa internal haruslah independen terhadap aktivitas yang 

diperiksanya. Hal ini dapat terwujud jika pemeriksa internal melaksanakan 

tanggung jawabnya secara bebas dan objektif. 

 

2.3.2.2 Kemampuan Profesional  

Kemampuan profesional sering diartikan sebagai keahlian seorang dalam 

mengerjakan sesuatu dengan baik sesuai dengan profesinya. Dalam hal ini 

profesional pada kegiatan mengevaluasi dan menilai secara bebas mengenai 

aktivitas perusahaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Alan J Winters (2003 : 413), menyebutkan bahwa : 

“Agar dapat mempertanggungjawabkan dengan benar, seorang 

profesional harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang tinggi. 

Kemampuan teknis ini meliputi penyusunan staf, pengetahuan, 

keterampilan, disiplin ilmu, supervisi, hubungan dan komunikasi, 

pendidikan yang berkelanjutan serta kemampuan profesional.”  



Kutipan tersebut menjelaskan bahwa perilaku profesional memerlukan 

kemampuan teknis guna dapat membantu menyelesaikan pekerjaannya. 

Kemampuan profesional berkaitan dengan kesesuaian dengan standard 

profesional, pengetahuan dan kecakapan, hubungan antar manusia dan 

komunikasi, pendidikan berkelanjutan, dan ketelitian profesional. 

Menurut Hiro Tugiman (2004 : 9), menyatakan bahwa : 

“Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan 

yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang pruden dan 

kompeten. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang 

Berkelanjutan.” 

Kesimpulan dari kutipan tersebut adalah setiap pemeriksa internal dituntut 

untuk memiliki kemampuan dalam berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan 

lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan internal, karena pengetahuan tersebut 

merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh bagian pemeriksaan internal 

dan pemeriksa internal. 

Selain kesimpulan tersebut, dapat ditarik kesimpulan lainnya yaitu bahwa 

kemampuan seorang pemeriksa internal dalam penguasaan berbagai ilmu yang 

utama ataupun ilmu tambahan yang dapat menunjang jalannya kegiatan 

pemeriksaan. Faktor tersebut merupakan faktor utama untuk menjadi pemeriksa 

yang baik, yang memiliki kualitas yang tinggi. 

 

2.3.2.3 Manajemen Bagian Audit Internal  

Pada manajemen bagian pemeriksaan internal terutama pimpinan 

pemeriksa internal harus dapat mengelola bagian-bagian perusahaan secara tepat 

yang meliputi tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi pemeriksa internal. 

Selain itu pimpinan pemeriksa internal haruslah menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab pemeriksa internal dan juga harus membuat berbagai 

macam kebijakan dan prosedur secara tertulis yang dipergunakan sebagai 

pedoman, kemudian juga harus menetapkan  dan mengembangkan pengendalian 



mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan pemeriksaan 

internal. 

Menurut Hiro Tugiman (2004 : 79), menyatakan bahwa : 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi 

tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.” 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kutipan di atas adalah bahwa pimpinan 

pemeriksaan internal bertanggung jawab mengelola bagian pemeriksaan internal 

secara tepat, sehingga pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan 

tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan, 

sumber daya bagian pemeriksaan internal dipergunakan secara efisien dan efektif 

serta pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standard 

profesi. 

 

2.3.2.4 Kepatuhan Terhadap Standard 

Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk 

memastikan dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan 

perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. 

Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem yang dibuat 

dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan seperti 

kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang dapat 

diterapkan. 

Pemeriksa internal bertanggung jawab menentukan apakah sistem tersebut 

telah mencukupi dan efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah 

memenuhi persyaratan yang diperlukan. 

 

2.3.3 Kuantitas Pekerjaan 

Tugas pemeriksaan internal dewasa ini, tidak terbatas hanya pada 

pemeriksaan kebenaran perhitungan matematis saja, melainkan semua operasi 

perusahaan. Dengan kata lain, pemeriksaan internal menekankan pada 

pemeriksaan operasional selain pada pemeriksaan keuangan. 



Dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksa internal melakukan verifikasi 

atas laporan keuangan dan menentukan adanya pengamanan harta serta 

menemukan kecurangan. Sedangkan dalam pemeriksaan kinerja perusahaan, 

pemeriksa internal melakukan pemeriksaan atas keseluruhan operasi perusahaan. 

Kegiatan ini meliputi penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan kinerja 

perusahaan dengan cara menilai atau membuat saran tentang cara pelaksanaan 

yang lebih efisien dan efektif. 

Secara umum kuantitas pekerjaan cukup sulit untuk diberikan penilaian 

karena point dari pekerjaan pemeriksaan internal bukanlah seberapa besar jumlah 

maksimal yang bisa dilakukan dalam melaksanakan kegiatannya yang menjadi 

perhatian penting adalah bagaimana suatu laporan hasil pemeriksaan internal 

sudah cukup memadai dan mencapai semua tujuan yang diharapkan. 

Beberapa pos yang akan dijadikan sumber penilaian hasil pemeriksaan 

internal akan dibahas berikut ini : 

 

2.3.3.1 Lingkup Pemeriksaan 

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal tidak terbatas hanya pada 

pemeriksaan keuangan saja, akan tetapi meliputi kegiatan perusahaan. Lingkup 

pekerjaan pemeriksa internal juga harus meliputi tentang keandalan informasi 

yang diperoleh, kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana prosedur, dan 

perundang-undangan, perlindungan harta, sumber daya yang digunakan, serta 

pencapaian tujuan. 

Ditegaskan oleh Dan M Guy (2003 : 418), menyebutkan sebagai berikut : 

“Lingkup pemeriksaan audit memberikan pedoman kepada auditor 

internal untuk melakukan audit, antara lain : 

1. Audit Keuangan. 

2. Audit Ketaatan. 

3. Audit Operasional 

Lingkup pemeriksaan berkaitan dengan reliabilitas dan integritas 

informasi yang mencakup ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, 

prosedur, hukum, dan peraturan.” 



Dari kutipan di atas menyimpulkan ruang lingkup pemeriksaan internal 

meliputi : 

1. Menilai atas keandalan dan integritas informasi, baik informasi keuangan 

maupun operasi serta cara yang digunakan. 

2. Menilai kepatuhan atas kebijaksanaan, rencana prosedur, hukum, dan 

peraturan yang mempunyai pengaruh yang berarti pada operasi dan 

pelaporan. 

3. Menilai keekonomisan dan keefisienan atas penggunaan sumber daya 

perusahaan. 

4. Menilai operasi atau program untuk memastikan apakah hasil tersebut 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.3.3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Kegiatan dalam suatu perusahaan merupakan salah satu hal yang paling 

penting, karena itu kegiatan pemeriksaan harus dilaksanakan sebaik mungkin agar 

dapat menghasilkan produk akhir yang baik. Oleh karena itu, untuk 

melaksanakannya perlu beberapa langkah yang tepat dalam pemeriksaan. 

Langkah-langlah yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan internal 

mencakup tahap-tahap seperti yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman (2004 : 16), 

yaitu menyatakan sebagai berikut : 

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan penugasan.” 

Tahap-tahap pemeriksaan internal yang telah diungkapkan di atas, akan 

diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Perencanaan Pemeriksaan 

Dimulai dengan menentukan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. 

Perencanaan pemeriksaan juga meliputi penetapan sumber-sumber penting 

bagi perusahaan, pelaksanaan survei, penentuan waktu dan pihak yang 

menerima hasilnya. 

 



2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Meliputi informasi yang berkaitan dengan perencanaan pemeriksaan. Sifat 

dari informasi harus kompeten, relevan dan memadai sehingga dapat 

dijadikan bukti untuk temuan-temuan dan rekomendasi. 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan  

Penyampaian hasil pemeriksaan harus lengkap dan tepat waktu serta harus 

yang sebenarnya. Diungkapkan dalam bentuk laporan secara tertulis baik 

formal maupun informal, akan tetapi sebelum mengeluarkan laporan akhir, 

terlebih dahulu didiskusikan dan memberikan rekomendasi pada tingkat 

manajemen yang tepat. 

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Pemeriksaan internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif, 

telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah 

manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak 

dilakukan tindakan korektif atas temuan yang dilaporkan. 

 

2.3.3.3 Penggunaan Waktu 

Faktor yang paling penting dalam penyajian laporan pemeriksaan internal 

yaitu tepat waktu. Tepat waktu merupakan hal terpenting dalam penyajian laporan 

karena jika laporan pemeriksaan telah selesai dan telah bersifat objektif, jelas, 

ringkas, serta konstruktif namun disajikan tidak tepat waktu, maka akan 

mengurangi kepercayaan pihak manajemen. 

Menurut Hiro Tugiman (2004 : 17) mengemukakan bahwa : 

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyampaikan 

laporan secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai 

perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, 

tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal.”  

Kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan di atas adalah bahwa laporan 

pemeriksaan internal yang disajikan oleh pemeriksa internal harus disajikan secara 

berkala, sehingga dapat mempercepat terlaksananya tindakan korektif. 

 



Menurut Gary Dessler (2003 : 56) mengemukakan sebagai berikut : 

“Laporan yang baik adalah laporan yang mencakup semua persoalan 

yang ada dan disampaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya.”  

Dari kutipan tersebut disimpulkan bahwa laporan pemeriksaan harus tepat 

waktu agar dapat memenuhi kebutuhan pihak manajemen sehingga tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. 

Laporan pemeriksaan memuat seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh 

bagian pemeriksaan disertai hasil temuan yang telah dievaluasi dan dinilai 

berdasarkan metode-metode tertentu dan saran-saran untuk perbaikan. Laporan 

pemeriksaan yang telah diterbitkan harus tepat waktu, sehingga kebutuhan akan 

informasi yang terbaru bagi manajemen dan tujuan pun dapat tercapai tepat waktu 

pula. 

 

2.3.3.4 Laporan Pemeriksaan Internal  

Setelah pemeriksa menyelesaikan tugasnya, maka pemeriksa berkewajiban 

memberikan laporan-laporan hasil pemeriksaannya kepada manajemen. Laporan 

hasil pemeriksaan harus mengungkapkan temuan yang telah diperoleh selama 

pemeriksaan, harus menjelaskan hal-hal yang penyempurnaan atau perbaikan, 

rekomendasi dalam pelaporan mewakili kesimpulan-kesimpulan, dan pemeriksa 

internal dapat memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan yang akan 

disampaikan kepada manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

Laporan pemeriksaan internal tersebut mengemukakan berbagai temuan 

yang penting dalam pemeriksaan dan sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan. 

Laporan merupakan kesempatan bagi pemeriksa untuk menarik perhatian 

manajemen, sehingga pemeriksa internal dapat menunjukan kepada manajemen 

apa yang telah terjadi dan tindakan apa yang perlu diambil oleh manajemen. 

Produk akhir dari kegiatan pemeriksaan internal adalah laporan hasil 

pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan ini berisikan hasil evaluasi dan penilaian 

yang bebas yang dilakukan oleh pemeriksa internal mengenai seluruh kegiatan 

perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan ini bertujuan untuk menyediakan 



informasi yang berguna bagi perusahaan, dimana didalamnya berisi saran-saran 

perbaikan yang harus dilakukan sesegera mungkin. 

Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup analisa dan kesimpulan 

mengenai arti penting dan implikasi dari informasi yang dilaporkan, serta 

rekomendasi mengenai tindakan yang akan diambil atau alternatif lain yang akan 

dipertimbangkan. 

Menurut Hiro Tugiman (2004 : 7), menyebutkan bahwa : 

“Laporan yang disampaikan oleh auditor internal harus 

mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya. 

Jadi laporan pemeriksaan merupakan ekspresi dari apa yang telah 

dilakukan oleh pemeriksa dan para pemakai, untuk menilai sejauh mana peran 

pemeriksa internal berdasarkan laporan yang telah dihasilkan. Laporan yang 

dihasilkan mencakup temuan, kesimpulan, tujuan pemeriksaan dan ruang lingkup 

pemeriksaan. Temuan dan rekomendasi merupakan inti dari laporan hasil 

pemeriksaan. 

Menurut Hiro Tugiman (2004 : ), mengemukakan bahwa : 

“Laporan audit ynag baik adalah laporan yang disertai dengan saran 

ataupun rekomendasi guna menambah nilai kegiatan organisasi.” 

Menurut kutipan tersebut, bahwa laporan pemeriksaan memuat tentang 

suatu pendapat yang dikemukakan oleh pemeriksa internal tentang suatu bagian 

yang diperiksa oleh pemeriksa internal itu sendiri. 

 

2.4 Hubungan Sertifikasi Qualified Internal Auditor dengan Prestasi Kerja 

Auditor Internal 

Penelitian menunjukan bahwa proses Sertifikasi Qualified Internal Auditor 

yang dijalankan selama ini oleh YPIA dan dewan Sertifikat QIA telah berhasil 

menumbuhkan dan meningkatkan prestasi kerja bagi auditor internal. Auditor 

internal yang telah bersertifikasi akan lebih termotivasi untuk meningkatkan 

prestasi kerja sesuai dengan gelar QIA yang telah dimilikinya, lebih bersemangat 

dalam bekerja, lebih disiplin, mendapatkan kepuasan kerja lebih dan komitmen 

organisasi yang lebih kuatsetelah mendapatkan QIA. 



Secara profesionalisme peningkatannya terlihat dalam cara auditor internal 

melakukan kegiatan pemeriksaan internal, laporan yang dihasilkan juga 

bertambah baik dan dapat mengakomodir kepentingan organisasi. Auditor internal 

bersertifikat QIA tersebut semakin menyadari dengan semakin bertambahnya 

pengetahuan yang mereka miliki tentang audit internal membuat mereka 

mempunyai tanggung jawab moral untuk lebih giat dan berprestasi dalam bekerja, 

dan memberikan nilai tambah pada pekerjaan yang dilakukan dan perusahaan 

tempat ia bekerja. Hal ini bisa terwujud karena pendidikan dan pelatihan untuk 

memperoleh Sertifikasi Qualified Internal Auditor tersebut memberikan tambahan 

pengetahuan sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai internal 

auditor menjadi lebih baik lagi.          

  

              

      

   

  

    

   

 

            

                 
       
    
 
  
   
         
 
 
      
                   
                                   


