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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Peranan 

 Pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu dalam melakukan suatu 

kegiatan yang mempunyai peranan dalam mengarahkan tindakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Pengertian peranan (role) menurut Komaruddin (1994;768) adalah sebagai 

berikut : 

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.” 

 

Definisi di atas dapat memberi petunjuk bahwa yang melakukan suatu 

peran adalah sesuatu yang nyata atau kongkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi 

peranan dalam penelitian ini dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu 

bagian di perusahaan. Sehingga demikian, peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas penjualan di perusahaan dapat tercapai dengan didukung 

oleh fungsi peranan yang berjalan dengan semestinya. 

 

2.2 Audit Internal 

Keberadaan atau alasan diadakannya audit, khususnya audit internal dalam 

organisasi adalah audit tersebut ditujukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. 

Audit internal dapat berbentuk suatu fungsi dalam perusahaan, suatu divisi, 

departemen, maupun suatu seksi, unit bisnis dan sebagainya. Jika tindakan audit 

berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, maka berarti akan dapat menunjang 

perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. 
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Audit internal merupakan unsur yang penting dalam pengendalian intern 

yang merupakan pengendalian manajerial yang berfungsi mengukur dan 

mengevaluasi efektivitas kerja alat-alat pengendalian lain, mengawasi aktivitas 

perusahaan dalam memberikan jasa bagi manajemen. 

  

2.2.1 Pengertian Audit Internal 
Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen atas 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Suatu pengendalian 

intern yang memadai diharapkan dapat menekan sekecil mungkin kesalahan, 

penyelewengan, dan kecurangan terhadap aktiva ataupun harta perusahaan. Agar 

pengendalian intern dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diperlukan adanya 

audit internal yang independen. 

Moeller et a.l. (1999;5-4) mendefinisikan audit internal sebagai berikut : 
“Internal auditing is an independent appraisal activity established within 
an organization as a service to the organization. It is a control which 
functions by examining and evaluating the adequacy and effectiveness of 
other controls.” 
 

 Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton et al 
(2001;980) definisi audit internal adalah sebagai berikut : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operation.” 
Redifensi internal auditing  yang telah ditetapkan oleh  IIA’ S Board of 

Director pada bulan Juni1999 adalah : 

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

Pengertian di atas tersebut mengemukakan bahwa audit internal adalah 

suatu kegiatan yang memberikan keyakinan 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 
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mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko , pengendalian dan 

proses tata kelola suatu perusahaan. Jelas sekali bahwa penting suatu perusahaan 

harus memiliki suatu audit internal yang dapat diterapkan dan dijalankan agar 

kegiatan operasional perusahaan dapat diawasi dengan cermat dan untuk 

mengurangi risiko-risiko yang akan mempengaruhi jalannya kelancaran kegiatan 

perusahaan tersebut. Ini diterapkan agar perusahan dapat bertahan dari 

persaingan-persaingan di era global sekarang ini  

 Audit internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 

pencapaian tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas operasional 

organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi 

kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. 

Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan 

atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif, dalam bentuk 

laporan hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan 

internal organisasi. 

 Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan yang disebut sebagai auditor internal. Untuk 

menjamin kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara 

independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang yang jelas dalam 

menjalankan tugasnya serta menempati kedudukan khusus dalam struktur 

organisasi. Hal ini menekankan bahwa auditor internal bertanggung jawab kepada 

pimpinan organisasi secara langsung. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

1. Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian yang dilakukan oleh 

pegawai organisasi itu sendiri. 

2. Walaupun penilaian dilakukan oleh organisasi, namun sifat penilaian yang 

dilakukan haruslah independen dan objektif. 

3. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen organisasi secara 

langsung. 
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4. Audit internal dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong ditaatinya 

kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. 

5. Audit internal memberikan jasa dan bantuan pada manajemen organisasi. 

2.2.2 Tujuan Audit Internal 

 Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of Internal 

Auditors dan dikutip oleh Boynton et al (2001;980) adalah sebagai berikut : 

“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 process.” 
  
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit internal membantu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu 

pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan pengaturan proses serta 

pengelolaan organisasi. 

 Pada dasarnya tujuan audit internal adalah membantu anggota organisasi 

lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui 

analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan peninjauan ulang atas informasi-

informasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, auditor internal harus 

memperhatikan semua tahapan dari setiap kegiatan operasi perusahaan dan catatan 

akuntansi atas kecurangan serta hal lainnya. 

 

2.2.3 Fungsi Audit Internal 

Pengertian Fungsi audit internal menurut Mulyadi dkk (1998;202), yaitu : 

“Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa yaitu menyediakan jasa 
analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi 
kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak yang lain, yang setara 
dengan wewenang dan tanggung jawabnya”. 

 

 Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukkan 

bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas 

catatan-catatan akuntansi.  
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Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melaksanakan kegiatan-kegiatan 

berikut ini: 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal 

dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan 

biaya yang minimum. 

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 

dipatuhi. 

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung-

jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam 

perusahaan.  

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 
Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern 

dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi 

audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk 

mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern lainnya. 

 Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas 

kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga 

harus melakukan suatu penilaian dari berbagai fungsi operasional. 

 

2.2.4 Kualifikasi Auditor Internal  

      a. Independensi dan Objektivitas Auditor Internal 

 Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh 

berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta yang dijumpainya dalam audit. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, auditor internal bertanggung jawab dalam kapasitas fungsi eksekutif maupun 

operasi. Bagian ini harus mempunyai wewenang untuk mengkaji dan menilai 

setiap bagian yang ada dalam perusahaan sehingga dalam melaksanakan 

kegiatannya auditor internal dapat bertindak secara objektif dan seefisien 

mungkin. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal 
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auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Oleh karena itu, sebaiknya auditor 

internal tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian atau departemen 

yang akan diperiksa sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam 

organisasi. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit 

internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut 

mengenai status organisasi dan sikap objektif. 

1. Status Organisasi 

Status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus 

mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan. Status yang 

dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus bertanggung jawab 

kepada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup untuk menjamin 

jangkauan audit yang luas, pertimbangan, dan tindakan yang efektif atas 

temuan audit dan pemberian saran. 

2. Objektivitas 

Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan 

fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang 

independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat 

mempertahankan sikap tersebut hendaknya auditor internal tidak boleh 

ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat 

melaksanakan penilaian profesional yang objektif. 

 
 Dengan demikian jelas bahwa status organisasi dan objektivitas bagi 

auditor internal merupakan hal yang penting untuk mendukung dan menjaga 

independensi. 

 

 

 

 



 14

      b. Kompetensi Auditor Internal 

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas individual. Maka dapat dikatakan bahwa suatu audit 

internal harus dilaksanakan secara ahli dengan ketelitian profesional.  

Jadi bagian audit internal haruslah memiliki pengetahuan dan kecakapan 

yang penting bagi pelaksanaan praktek profesi di dalam organisasi. Sifat-sifat ini 

mencakup kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur, dan 

teknik-teknik pemeriksaan. 

 

2.2.5 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Auditor Internal   
 Agar dapat menjalankan fungsi audit internal dengan baik, auditor internal 
harus mengetahui wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya dengan jelas. 
Wewenang auditor internal menurut Warren et al (1998;A2-23) adalah sebagai 
berikut : 

“Management’s express the related authority should provide the internal 
auditor with full access to all of the organization’s records, properties, 
and personnel that could be relevant to the subject under review. The 
internal auditor should be free to review and appraise policies, plans, 
procedures, and records.” 
 

Standar Profesi Audit Internal (2004 ; 8-13) merupakan pedoman bagi auditor 

internal bagi auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. 

“1.   Independensi dan Objektivitas 

 Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal objektif dalam 

melaksanakan pekerjaannya 

2.   Keahlian dan Kecermatan Profesional 

 Menyatakan penugasan harus dlaksanakan dengan memperhatikan keahlian 

dan kecermatan profesional. Fungsi audit internal secara kolektif harus 

memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 
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  3.   Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal    

 Menyatakan penangggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan 

dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup 

seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus-meners memonitor 

efektivitasnya.  

  4   Pengelolaan Fungsi Audit Internal 

 Menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola 

fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa 

kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

  5.   Lingkup Penugasan 

 Menyatakan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian , 

dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, 

dan menyeluruh.” 

Tanggung jawab auditor internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2000 ; 21) 

adalah sebagai berikut : 

a. “Tanggung jawab direktur audit internal adalah untuk menerapkan 
program audit internal perusahaan. Direktur audit internal 
mengarahkan personil dan aktivitas-aktivitas departemen audit 
internal, juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua 
unit perusahaan dan meyajikan program yang telah dibuat untuk 
persetujuan. 

b. Tanggung jawab seorang supervisor adalah untuk membantu direktur 
audit internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan 
membantu dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor 
independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai dengan 
duplikasi usa  

 

 Berdasarkan pendapat tersebut, wewenang yang dimiliki oleh auditor 

internal dalam melaksanakan audit yang bebas untuk menelaah dan menilai 

kebijakan-kebijakan rencana, prosedur, dan sistem yang telah ditetapkan. 

Wewenang yang diberikan harus dari manajemen dan disetujui oleh dewan 

direksi. 
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 Tugas auditor internal menurut Mulyadi (1994;103) adalah sebagai  

berikut : 

“Tugas auditor internal adalah menyelidiki, menilai pengendalian intern 
dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan 
demikian auditor internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya 
adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian 
intern yang lain.” 
 

 Karena tugas auditor internal adalah memeriksa dan meneliti keseluruhan 

kegiatan perusahaan, seorang auditor internal harus menguasai semua aspek ruang 

lingkup perusahaan, baik yang berhubungan dengan prosedur akuntansi, 

keuangan, produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran. 

  

 Tanggung jawab auditor internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001;322.2) adalah 

sebagai berikut : 

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain 
kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang 
setara, wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung 
jawab tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang 
berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”. 
 

2.2.6 Pelaksanaan Audit Internal 

      Ruang Lingkup Audit Internal 

 Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi ketepatan 

dan efektivitas struktur pengendalian intern organisasi dan kualitas atau mutu 

pelaksanaan kerja dalam memikul tanggung jawab yang dibebankan. 

 Berikut ini ruang lingkup pekerjaan audit internal menurut Amin (2000;iii)  

“1. Meneliti dan menilai baik tidaknya penerapan pengendalian akuntansi, 
keuangan, dan cara-cara pengendalian lainnya, serta meningkatkan 
pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 

2. Meyakinkan sejauh mana kebijakan, rencana-rencana, prosedur-
prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati. 

3. Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat 
dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam 
kerugian atau kehilangan. 
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4. Memeriksa sejauh mana management data yang telah dikembangkan di 
dalam perusahaan dapat diandalkan. 

5. Menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab 
atau kewajiban yang diserahkan. 

6. Mengajukan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi 
operasi”. 
  

Dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas audit internal tersebut dapat 

dikatakan bahwa audit internal mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

berhubungan dengan aktivitas kepatuhan, pengujian, dan penilaian. 

 Aktivitas kepatuhan (compliance) dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan terhadap prosedur, rencana, kebijakan, dan prinsip akuntansi yang telah 

diterapkan oleh manajemen dan terhadap peraturan-peraturan pemerintah. 

 Aktivitas pengujian (verification) dilakukan untuk menguji keandalan 

data-data yang disajikan atau dihasilkan oleh tiap-tiap bagian perusahaan yang 

meliputi pengujian terhadap pengamanan harta perusahaan dari kemungkinan 

kerugian.  

 Aktivitas penilaian (evaluating) sangat erat kaitannya dengan kelayakan 

dan aktivitas pengendalian intern perusahaan seperti penilaian terhadap efisiensi 

operasi dan prosedur pencatatan serta penilaian terhadap pelaksanaan otorisasi dan 

tingkat kualifikasi hasil penugasan yang berkaitan satu sama lain. 

a. Program Audit Internal 

Program adalah langkah-langkah yang disusun secara rinci yang kemudian 

dilaksanakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Supaya pelaksanaan audit 

internal dapat berjalan dengan baik dan lancar, penyusunan program audit harus 

direncanakan dengan baik. Program audit ini akan berhubungan dengan setiap 

subjek yang diperiksa dan dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan 

pengawasan yang efektif atas kegiatan audit. 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan 

secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, program audit merupakan petunjuk 

bagi auditor internal dalam melaksanakan audit sehingga auditor internal dapat 

mengarahkan pekerjaannya kepada tujuan yang telah ditetapkan. 
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Program audit menurut Standar for Profesional Practice Internal Auditing 

tahun 2000 yang dikutip oleh Boynton et al (2001;983) adalah sebagai berikut : 

“1. Planning the audit, auditor internal harus merencanakan setiap 
pelaksanaan audit. 

2. Examining and evaluating information, auditor internal                      
harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan 
mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit. 

3. Communicating result, auditor internal harus melaporkan hasil 
pekerjaan audit mereka. 

4. Following up, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk 
meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan 
temuan audit”. 

 

b. Laporan Audit Internal 

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan ini 

merupakan hal yang penting karena dalam laporan ini auditor internal 

menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi tanggung jawab. 

Untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan, terutama 

mengenai penilaian pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. 

 

Kriteria suatu laporan audit menurut IIA yang dikutip oleh Boynton et al 

(1996;841), adalah sebagai berikut : 

“1. Assigned, written report should be issued after the audit examination is 
completed. Interim report may be written or oral and may be transmitted 
formally or informally. 

2. The internal auditor should discuss conclution and recommendation at 
appropriate levels of management before issuing final written reports. 

3. Report should be objective, clear, concise, constructive, and timely. 
4. Report should present the purpose, scope, and result of the audit; and 

where appropriate, reports should contain an expression of the auditor’s 
opinion. 

5. Reports may include recommendations for potential improvements and 
knowledge satisfactory performance and corrective action. 

6. The auditee’s view about audit conclutions or recommendation may be 
included in the audit report. 

7. The director of internal audit or designed should review and approve the 
final audit report before issuance and should decide to whom the report 
will be distributed”. 
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c. Tindak Lanjut Auditor 

Apabila laporan audit sudah diterbitkan, tidak semua tugas auditor internal 

telah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi tindakan-

tindakan yang diambil sehubungan dengan saran-saran atau rekomendasi 

perbaikan yang ditemukan. 

Definisi kegiatan korektif atau tindak lanjut menurut Hiro Tugiman 

(1997;75) adalah sebagai berikut : 

“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.” 

 

Pekerjaan audit internal hanya mungkin efektif apabila pihak manajemen 

memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut serta memberikan tindak lanjut atas 

hasil pekerjaan audit internal itu dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

 

2.3 Efektivitas 

         Pengertian Efektivitas 

 Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002;4) adalah sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 
ditetapkan”. 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas 

menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. Hal ini berarti penilaian efektivitas didasarkan pada sejauh 

mana tujuan suatu organisasi dapat dicapai. Jadi efektivitas merupakan gambaran 

tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam 

melakukan audit internal, auditor akan merumuskan hal-hal yang dapat 

meningkatkan efektivitas manajemen perusahaan untuk tindakan perbaikan di 

masa yang akan datang. 

 

 

 

 



 20

2.4 Penjualan 

2.4.1 Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan, 

melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh. 

Kotler (2000;120) mendefinisikan penjualan sebagai berikut : 
“Sales is business transaction involving the delivery (i.e giving) of 
commodity, an item of merchandise…in exchange for (the receipt of) cash, 
a promise to pay or money equivalent, or for combination of these item; it 
is recorded and reported in terms of amount of it such cash, promise to 
pay…” 

 

Secara yuridis formal, pengetian penjualan dapat diambil dari Kamus 

Bisnis Perbankan (Guritno, 1992,350) sebagai berikut : 

“Penjualan adalah perbuatan atau hal menjual, khususnya berupa 
pengalihan kepemilikan dan hak suatu milik (property) dari seseorang 
kepada orang lain dengan harga tertentu”.  
 
Yang dimaksud penjualan di atas adalah penjualan barang atau jasa yang 

menjadi objek utama dari operasi perusahaan dan berlangsung secara rutin. 

Penjualan yang tidak rutin dan harga sekali-sekali tidak termasuk ke dalam 

penjualan ini. Penjualan yang tidak termasuk kategori di atas seperti penjualan 

aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi. 

 

2.4.2 Tujuan Penjualan 

Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut akan terbentuk laba yang dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

 

Menurut Winardi (1990,124) tujuan umum yang dimiliki perusahaan, yaitu 

sebagai berikut : 
“1. Mencapai volume penjualan tertentu. 
2. Mendapat laba maksimal dengan modal sekecil-kecilnya. 
3. Mempertahankan kelangsungan hidupnya secara terus-menerus (going 

concern). 
4. Menunjang pertumbuhan perusahaan.” 
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Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah mencapai 

volume tertentu dari penjualan, mendapat laba maksimal, dan mempertahankan 

atau bahkan berusaha meningkatkan serta menunjang pertumbuhan perusahaan. 

 

Kemampuan perusahaan di dalam menjual barang dan jasanya di pasaran 

dapat dijadikan suatu tolak ukur penilaian keberhasilan perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan penjualan tersebut harus ada kerjasama yang baik, antara bagian-

bagian dalam perusahaan. 

 

2.4.3 Pengendalian Internal Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan, 

melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh. Pendapatan yang 

diperoleh akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang diterima perusahaan. 

Laba bagi perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penggerak 

dinamika perusahaan, karena pada dasarnya tujuan utama pendirian perusahaan 

dalam perekonomian kompetitif adalah laba. Oleh karena fungsi penjualan sangat 

penting dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan, pimpinan perusahaan 

harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan penjualan ini agar dapat 

berfungsi dengan baik. 

 

Pengertian pengendalian intern penjualan menurut IAI (2001;319,2) 

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

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengendalian intern penjualan itu 

untuk memberikan keyakinan mengenai, Keandalan Informasi keuangan yaitu 

pelaporan keuangan yang bisa diandalkan, dimana manajemen harus mempunyai 

data dan informasi yang akurat sebelum mengambil suatu keputusan yang 

nantinya berdampak kepada operasi perusahan tersebut. 
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Efektivitas dan efisiensi operasi yaitu perusahaan harus melakukan suatu 

pengendalian agar target yang diinginkan dapat tercpai. 

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku yaitu perusahaan 

harus mentaati setiap kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku.  

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa aktivitas penjualan perlu 

dilindungi dari kemungkinan terjadinya penggelapan, pencurian, ataupun 

kesalahan dalam pencatatan agar perusahaan terhindar dari kerugian. Untuk 

mencapai tujuan yang telah dikemukakan di atas pimpinan perusahaan perlu 

menetapkan suatu pengendalian intern atas penjualan yang memadai. 

 

2.4.4 Tujuan Pengendalian Intern Penjualan  

Tujuan pengendalian intern penjualan adalah untuk mencapai tujuan 

perusahaan, baik mengenai produk atau jasa yang diberikan, penetapan harga atau 

tarif, metode penjualan, dan perencanaan. Menurut Arens et al (2003;390-391), 

tujuan dari pengendalian intern atas penjualan adalah : 
“1. Recorded sales are for shipment actually made to existing (existence); 
2. Existing sales transaction’s are recorded (completeness); 
3. Recorded sales are for amount of goods shipped and are correctly 

billed and recorded (accurancy); 
4. Sales transactions are properly classified (classification); 
5. Sales are recorded on the correct dates (timing); 
6. Sales transaction are properly included in the accounts receivable 

master file and are correctly summarized (posting and 
summarization)”. 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penjualan yang dicatat adalah untuk pengiriman aktual kepada pelanggan non 

fiktif (keabsahan); 

2. Transaksi penjualan yang telah dicatat (kelengkapan); 

3. Penjualan yang dicatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan ditagih 

serta dicatat dengan benar (penilaian); 

4. Transaksi penjualan diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi); 

5. Penjualan dicatat dalam waktu yang tepat (tepat waktu); 

6. Transaksi penjualan dimasukkan dalam berkas induk dan ikhtisar dengan 

benar (posting dan pengikhtisaran). 
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2.5 Hubungan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Penjualan  

Menurut Sunarto (2003;138), konsep dasar pengendalian intern adalah: 

 “Alat bantu manajemen dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan”.  
 
Untuk mengetahui baik atau tidaknya pengendalian intern yang telah 

dijalankan perusahaan harus ada penilaian terhadap pengendalian intern tersebut. 

Untuk memeriksa dan menilai keefektifan pengendalian intern yang telah 

ditetapkan, diperlukan pemeriksaan internal yang juga menilai petugas yang 

melaksanakan pengendalian intern tersebut. 

 

Aktivitas penjualan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari 

kegiatan pengendalian apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapkan 

suatu pendapatan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas 

penjualan, manajemen memerlukan adanya laporan-laporan untuk menganalisis 

aktivitas tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan, 

standar, atau kriteria yang ditetapkan agar segera diambil suatu tindakan 

perhatian. 

Audit internal yang dikemukakan Sunarto (2003;141), dalam kegiatannya 

bahwa : 

“Audit internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur 
pengendalian intern perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi 
tentang perbaikan-perbaikan yang diperlukan”. 
 

Jadi hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah 

penyelewengan, kesalahan dalam pengendalian. Karena audit internal akan 

mengecek secara rutin dan terus-menerus untuk ketepatan dan perbaikan dari 

pengendalian intern perusahaan. 

Dengan adanya audit internal atas penjualan maka dapat membantu 

pengendalian intern pada perusahaan, yang meliputi audit atas semua aspek 

pengendalian intern penjualan sehingga dapat diketahui efektivitas pengendalian 

intern perusahaan. 
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Jika terjadi ketidakefektifan pengendalian intern yang telah diperiksa 

kemudian diberikan saran dan dilaporkan kepada manajemen, selanjutnya 

manajemen melakukan tindak lanjut, kemudian tindak lanjut tersebut diperiksa 

hingga berhasil, audit internal dapat berperan dalam meningkatkan pengendalian 

intern penjualan, yang merupakan salah satu tugas dan tujuan dari  audit internal 

tersebut.  

 

 

 


