
BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

 Konsep tentang peranan dikemukakan oleh Prof. Komarrudin (2000 : 768)  

“1. Bagian dari tugas yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen 
2. Bagian atau fungsi yang dapat diharapkan dan sesorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
 3. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.” 
 
Jadi peranan dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu bagain dari 

perusahaan dalam  pencapaian tujuan.  

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang dipersiapkan 

dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini meliputi 

audit dan penilaian efektivitas kegiatan unit yang lain. 

Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal (2004 : 5) 
:“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 
independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah 
dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 
organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.” 

 Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton et al 

(2001;980) adalah: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization operations” 

 

Dari pengertian di atas dapat diterjemahkan, audit internal adalah kegiatan 

assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

 

 



Definisi Internal Auditing menurut Hiro Tugiman ( 2006 ; 11 ) adalah : 

“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 
kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”  

 
 

Menurut Mulyadi ( 2002 ; 29 ), definisi Auditor internal adalah  

“Auditor yang bekerja pada suatu perusahaan yang tugasnya menentukan 
apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak 
telah dipenuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap 
kekayaan organisasi, menentukan efisiensi, dan efektivitas prosedur 
kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi.” 
.  
 
Dengan demikian, pengertian audit internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independent yang dibentuk oleh organisasi yang memeriksa dan menilai 

aktivitas organisasi atau bagian sebagai jasa terhadap organisasi. 

Dari pengertian di atas, terdapat kata-kata kunci yang bisa memperjelas 

pengertian audit internal, yaitu : 

1. Independent 

Mempunyai arti bebas atau tidak tergantung dari pembatasan ruang lingkup 

dan efektivitas hasil audit yang berupa temuan dan pendapat.  

2. Appraisal 

Menyatakan keyakinan penilaian auditor internal dalam kesimpulan yang 

dibuatnya. 

3. Established 

Menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit internal dan merupakan 

fungsi yang formal ditetapkan oleh aturan oraganisasi. 

4. Examine and evaluate 

Menyatakan bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor serta penilaian 

terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam organisasi. 

5. Its activities 

Menyatakan luas lingkup pelayanan audit internal berhubungan dengan 

seluruh personalia perusahaan, dewan komisaris, termasuk komite audit dan 

para pemegang saham. 



6. Service 

Menyatakan fungsi audit Internal adalah untuk memberikan jasa pelayanan 

kepada manajemen. 

7. To the organization 

Menyatakan bahwa pelayanan audit internal berhubungan dengan bidang 

personalia, dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham. 

 
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. 

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  

2.2.4.1 Independensi  

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi, dan 

sikap mental harus dipertahankan oleh Auditor. Independensi menurut The 

Institue of Internal Auditors (IIA) adalah: 

“Independence, internal auditors should be independent of activities they 
audit” 

a. Organizations status, The organization status of internal auditing department 
should be sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities. 

b. Objectively internal auditor should be objective in performing audit” 
 

Agar seorang audit internal efektif dalam melaksanakan tugas, auditor 

internal harus independen dan objektif dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini 

berarti auditor internal harus memberikan penilaian tidak memihak kepada 

siapapun. Audit interal harus independen terhadap segala aktivitas yang akan 

diauditnya.  

Hal ini diperoleh melalui status organisasi dan objektivitasnya sesuai yang 
dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006 ; 16) , yaitu: 

“Independensi: audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. 

a. Status organisasi : status organisasi dari unit audit internal (bagian 
pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi 
dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan 
kepadanya. 

b. Objektivitas: Para pemeriksa internal (Internal Audiitor) haruslah 
melaksanakan tugasnya secara objektif. 

 
Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal  dalam Standar 

Profesi Audit Internal (2004:8) menyatakan: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 
fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 
meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 
memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi dan aditor 
internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan 
menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict 
of interest). 



2.2.4.2  Kompetensi Audit Internal 

  Kemampuan professional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan 

haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan 

memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan 

untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik.  

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004 : 9) menyatakan 

bahwa:  

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 
kecermatan profesional”. 

a. Keahlian  
 Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan . Fungsi 
audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 
keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan utuk melaksanakan tanggung 
jawabnya 

b. Kecermatan Profesional 
 Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang 

layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang pruden dan kompeten 

c. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan 
 Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan 

Kualifikasi audit internal menurut Amin W. Tunggal (2000:22-27), antara 

lain adalah: 

“1. Auditor internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang memadai, karena 
audit internal berhubungan dengan analisis dan pertimbangan. Oleh karena itu 
audit internal harus mengerti catatan keuangan dan akuntansi sehingga dapat 
memverifikasi dan menganalisis dengan baik. 

2. Selain pendidikan dan pelatihan seorang auditor internal juga harus 
berpengalaman dibidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang baru, ia 
harus dibimbing oleh auditor yang kompeten 

 3. Seorang auditor dikatakan kompeten apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi 
perusahaan, selain itu pula harus mempunyai perhatian terhadap prestasi 



dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat bawah sampai 
dengan tingkat atas 

b. Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan pekerjaannya 
c. Auditor internal harus menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap 

probabilitas atau efisiensi kegiatan perusahaan 
d. Auditor internal harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu yang 

harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa mungkin 
dihindari.” 

 

Menurut Konsersium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004;9) 

menyatakan bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

keahlian dan kecermatan profesional. Auditor internal harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab perorangan. 

Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan layaknya 

dilakukan oleh seorang auditor internal yang kompeten. Dalam menerapkan 

kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan : 

1. Ruang lingkup penugasan 

2. kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan 

3. Kecakupan dan keefektivitasan manajemen risiko, pengendalian, dan proses 

governance 

4. Biaya dan manfaat penggunaan sumber data dalam penugasan 

5. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik 

analisis lainnya. 

 
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 dilaksanakan 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. 

  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-
menerus 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. 

Tugas auditor internal menurut Mulyadi (2002;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 

2.2.6.1 Ruang Lingkup Audit Internal  

 Lingkup penugasan audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal 

(2004 : 13) :  

 “Fungsi Audit Internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance 
dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.” 
 Lingkup penugasan audit internal, yaitu : 

 



1. Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi 

dan mengevaluasi risiko sifnifikan dan memberikan kontribusi terhadap 

pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.  

2.  Pengendalian 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan 

pengendalian intern secara berkesinambungan.  

3. Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai 

guna meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut : 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi. 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. 

 c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-

unit yang tepat dalam organisasi. 

 d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawasan, auditor internal dan 

eksternal, dan manajemen. 

 

Ruang lingkup internal audit menurut Hiro Tugiman (2006 ; 41) sebagai 

berikut: 

“Ruang lingkup pemeriksaan internal melalui keefektifan sistem 
pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengakapan dan 
keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta 
kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, Pemeriksaan internal 
harus: 

1. Me-review keandalan (reabilitas dan integritas) informasi financial 
operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, 
mengukur dan mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut. 

2. Me-review berbagai system yang telah ditetapkan untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum 
dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan 



organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai 
kesesuaian dalam hal-hal tersebut.  

3. Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta 
dan bila dipandang perlu, memverivikasi keberadaan harta-harta 
tersebut. 

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagi sumber 
daya. 

5. Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 
hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan 
sesuai dengan yang ditetapkan.” 

  
 
2.2.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Program  

  Audit internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan 

tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau di-review oleh 

pengawas.  

  Tahap-tahap pelaksanaan audit menurut Hiro Tugiman (2006:53-78) harus 

meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengendalian hasil dan 

menindaklanjuti (follow up). 

1. Perencanaan Pemerikasaan 

Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal 

berikut ini : 

a) Penerapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang diperiksa. 

b) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai 

pemeriksaan. 

c) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

d) Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 

e) Penulisan program pemeriksaan. 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Proses pengujian dan pengevaluasian informsi adalah sebagai berikut : 



a) Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujan 

pemeriksaan dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

b) Informasi haruslah mencukupi, kompeten, releven dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

c) Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh 

yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan 

diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 

d) Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat tercapai. 

e) Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh pemeriksa dan ditinjau atai di-review oleh manajemen bagian audit 

internal. Kertas kerja ini harus memuat berbagai informasi yang diperoleh 

dan dianalisis, serta harus mendukung temuan pemeriksaan dan 

rekomendasi yang akan dilaporkan. 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 

Penyampaian hasil pemeiksaan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a) Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan (Audit Examination) selesai dilakukan. 

Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahakan 

secara formal atau informal. 

b) Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, 

sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

c) Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat 

waktu. 

d) Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

pelaksanaan pemeriksaan  dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 



e) Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 

berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

f) Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 

g) Pimpinan audit internal atau staff yang ditunjuk harus me-review dan 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikelurkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 

 Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

a) Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu proses 

untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari 

berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan pemeriksaan yang dilaporkan. 

b) Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam 

ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian 

audit internal. 

c) Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu 

dilakukan sebagai tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan. Pimpinan audit internal bertanggung jawab memperkirakan 

tindakan manajemen yang diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan 

sebagai temuan pemeriksaan tersebut dapat dipecahkan secara tepat waktu. 

d) Manajemen senior dapat menetapkan untuk menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, 

berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbanagan lainnya. Dewah harus 

diberi laporan tentang seluruh keputusan manajemen senior terhadap 

berbagai temuan pemeriksaan penting. 

e) Sifat, ketepatan waktu, dan luas tindak lanjut direncanakan oleh pimpinana 

audit internal. 



f) Berbagai factor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai 

prosedur tindak lanjut yang tepat adalah : 

1. Pentingnya temuan yang dilaporkan. 

2. Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 

yang dilaporkan. 

3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan 

gagal. 

4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif. 

5. Jangka waktu yang dibutuhkan. 

g) Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan 

segera memerlukan tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus dimonitor 

oleh pemeriksa internal hingga diperbaiki karena berbagai akbat yang  

mungkin ditimbulkan terhadap organisasi. 

h) Terdapat pula berbagai keaadaan dimana pimpinan audit internal menilai 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen telah cukup, bila 

dibandingkan dengan pentingnya temuan pemeriksan. 

i) Pemeriksa harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap 

temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari 

dilakukannya tindakan tersebut. 

j) Pimpinan audit internal bertanggung jawb membuat jadwal kegiatan 

tindakan lebih lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan 

pemeriksaan. 

k) Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan kerugian yang 

terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam 

penerapan tindakan korektif. 

l) Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang 

meliputi : 

1. Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan 

tanggapan. 

2. Mengevalusi terhadap tanggapan manajemen. 

3. Mengadakan verivikasi terhadap tanggapan manajemen, bila perlu. 



4. Pemeriksaan terhadap tindak lanjut, bila perlu. 

5. Prosedur laporan kepada tingkat manajemen yang sesuai tentang 

tindakan yang memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko akibat 

tidak dilakukannya tindakan korektif. 

m) Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut 

secara efektif adalah sebagai berikut : 

1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat 

manajemen yang tepat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tindakan korektif. 

2. Menerima dan mengevalusi tanggapan manajemen terhadap temuan 

pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan 

hasil pemeriksaan diterbitkan. 

3. Menerima laporan perkembangan perbaikan manajemen secara 

periodic, untuk mengevaluasi usaha manajemen untuk memperbaiki 

kondisi yang sebelumnya dilaporkan. 

4. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang 

berhubungan dengan proses tindak lanjut. 

5. Melaporkan kepada manajemen tentang status tanggapan berbagai 

temuan pemeriksaan. 

 

2.2.6.3 Komunikasi Hasil Penugasan 

  Komunikasi hasil penugasan menurut Standar Profesi Audit Internal (2004 

: 16) : 

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

  
 Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi 

hasil penugasan terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang di-review. 

Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, maka pihak 



yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan 

penggunaannya.  

Laporan dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang dikemukakan 

oleh Gil Courtemance yang dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (2000 ; 191) 

sebagai berikut: 

“Pengawas internal yang baru harus menekuni profesinya atau belum 
pernah mendapat latihan penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari 
bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi 
criteria mandasar, yaitu: 

1. Objektivitas 
Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan 

dalam pemeriksaan, bukan perincian procedural atau hal-hal lain yang 
diperlukan dalam proses pemeriksaan 

2. Kewibawaan 
Kewibawaan adalah authoritativeness adalah kata yang tampaknya 

janggal untuk meenggambarkan sifat yang harus terdapat dalam 
sebuah laporan pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari 
adanya pernyataan tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, 
relevan, dan sesuai waktu 

3. Keseimbangan 
Laporan pemeriksaaan yang seimbang adalah laporan yang 

memberikan gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau 
secara wajar atau realistic. Keseimbangan adalah keadilan. 
Keseimbangan memperlakukan auditee sebagaimana pengawas 
internal ingin diperlakukan seandainya mereka bertukar peran. 
Keseimbangan adalah, atau sudah seharusnya, menjadi aturan utama 
yang mendasari pengawasan internal  

4. Penulisan yang Profesional 
Laporan penulisan yang ditulis secara professional memperhatikan 

beberapa unsur, yaitu struktur, kejelasan, keringkasan, nada laporan, 
dan pengeditan.” 

 

Laporan hasil audit menurut Konsersium Organisasi Audit Internal 

(2004 ; 16-17) 

“Audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 
waktu”. 

 

 



1. Kriteria komunikasi 

a. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugsan, simpulan, 

rekomendasi , dan rencana kegiatan. 

b. Komunikasi akhir dianjurkan untuk member apresiasi dalam komunikasi 

hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang di-

reviewed 

c. Komunikasi hasil akhir penugasan, bila dimungkinkan memuat opini 

keseluruhan dan kesimpulan auditor internal 

d. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi , 

maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatassan dalam 

distribusi penggunaanya. 

2. Kualitas komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, 

objektif, jelas, ringkas, komunikatif, lengkap, dan tepat waktu. 

3. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar 

Dalam hal ini terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang 

mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus 

mengungkapkan: 

a. Standar yang tidak dipatuhi 

b. Alasan ketidakpatuhan 

c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

Laporan yang disampaikan kepada manajemen akan mencedrminkan 

kualitas pekerjaan audit internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena 

ditujukan dalam rangka menjaga keamanan harta perusahaan dan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

 

 

 

 

 



2.2.6.4 Tindak Lanjut  

 Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;18), yaitu: 

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak 
lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah 
melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena 
tidak melakukan tindak lanjut.” 

 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

system untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen. Penanggung jawab fungsi audit internal 

harus menyusun prosedur tindak-lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa 

manajemen telah melaksanakan tindak-lanjut secara efektif atau menanggung 

risiko karena tidak melakukan tindak-lanjut. 

 Auditor internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah 

dilakukan dalam memberikan berbagai hasil yang diharapkan dan apakah 

manajemen senior telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan 

korektif atas temuan yang dilaporkan. Tindak-lanjut oleh auditor internal 

didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan dan ketepatan 

waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan audit yang dilaporkan. 

 Berbagai faktor yang diharuskan dipetimbangkan oleh auditor internal  

dalam menentukan berbagai prosedur tindak-lanjut yang tepat adalah : 

1. Pentingnya temuan yang dilaporkan. 

2. Tingkat usaha dan biaya yang dibituhkan untuk memperbaiki kondisi yang 

dilaporkan. 

3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal. 

4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif. 

5. Jangka waktu yang dibutuhkan. 

 

Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur meliputi : 

1. Jangka waktu yang dsediakan bagi manajemen untuk memberikan tanggapan. 

2. Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen. 



3. Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen bila perlu. 

4. Pemeriksaan terhadap tindak lanjut, bila perlu. 

5. Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai dengan tindakan 

yang tidak memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif. 

Berbagai tindakan yang diperlukan oleh auditor internal iuntuk 

menjelaskan tindak-lanjut secara efektif adalah sebagai berikut : 

1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat manajemen 

yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksankan tindakan korektif. 

2. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan 

pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan akan 

lebih berguna apabila mencantumkan berbagai informasi  yang cukup bagi 

pimpinan audit internal untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan waktu 

dari tindakan korektif. 

3. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodic 

untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang 

sebelumnya dilaporkan. 

4. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan 

dengan proses tindak lanjut. 

5. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan terhadap 

berbagai temuan audit. 

 

2.4.1 Pentingnya Pengelolaan Gaji 

 Pengelolaan penggajian meupakan struktur dab prosedur mengenai 

pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar, pembayaran gaji, 

dan pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang diambil oleh yang berhak dan 

terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas gaji tersebut.  

 Pengelolaan gaji yang memadai dapat dilaksanakan dan berjalan dengan 

baik jika terdapoat pemisahan tugas. Pemisahan tugas dari bagian yang terlibat 



dalam prosedur gaji merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin 

pengelolaan sistem penggajian.  

 Prosedur pengelolaan sistem penggajian dalam suatu perusahaan 

melibatkan keputusan-keputusan proses yang diperlukan dalam rangka 

mempertahankan tenaga kerja yang ada dengan menciptakan suatu kondisi akhir 

dimana gaji untuk masing-masing karyawan duibayar tepat waktu dan dala jumlah 

yang tepat kepada orang yang berhak. 

 Pentingnya pengelolaan gaji menurut Arens (2006:558) adalah sebagai 

berikut : 

“The cycle is important for several reasons. First, the salaries, wages, 
employes taxes cost are a major expense in all companies. Second, labour 
is such an important concideratin in the evaluation inventory in 
manufacturing and construction companies that the improper 
classification and alloction of labour and result in a material misstatement 
of net income. Finally, payroll is an area in which large amount of 
company resource  can be waste because on inefficiens or are stolen 
through fraud.” 

 
Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa pengelolaan gaji ini menjadi penting 

karena  beberapa alasan. Pertama, gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai dan 

beban lainnya merupakan pertimbangan penting dalam menilai persediaan dalam 

perusahaan manufaktur dan konstruksi yang berarti bahwa klasifikasi dan alokasi 

beban upah yang tidak pantas dapat menyebabkan salah gaji laba secara material. 

Terakhir beban tenaga kerja merupakan bidang yang menyebabkan bidang 

pemborosan sejumlah besar sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau 

pencurian melalui kecurangan. 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Pengelolaan Gaji 

 Pengendalian pengelolaan gaji menurut Arens dan Lobbecke yang 

dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (1995 : 540) adalah sebagai berikut : 

“1. Validity  
  2.Authority 
 3. Compltely 
 4. Valuation 
 5. Time liness 
 6. Posting and Summarizing.” 



Penjelasan dari tujuan pengendalian pengelolaan gaji yang telah disebutkan, 

adalah  sebagai berikut : 

1. Validity  

Pembayaran gaji yang dicatat adalah pekerjaan yang benar dan bukan 

dilakukan oleh orang yang fiktif. 

2. Authority 

Transaksi penggajian diotorisasi secara memadai 

3. Completely 

Seluruh transaksi penggajian yang ada sudah dicatat. 

4. Valuation 

Transaksi penggajian yang ada mencatat jam kerja yang benar dengan tarif 

gaji yang benar dan potongan dihitung dengan benar. 

5. Time liness 

Transaksi penggajian dicatat tepat waktu. 

6. Posting and Summarizing 

Transaksi penmggajian telah dimasukkan dalam catatan pengahasilan pegawai 

dan transaksi tersebut harus telah diikhtisarkan. 

 

2.5 Sistem Penggajian 

2.5.1 Pengertian Sistem Penggajian 

 Sistem penggajian adalah proses yang menentukan tingkat penggajian staf, 

memonitori, mengembangkan dan mengendalikan penggajian. 

 Masalah penggajian menjadi perhatian utama dari pimpinan perusahaan 

sebab besarnya gaji merupakan bagian yang penting dalam hal pencapaian tujuan 

perusahaan secara keseluruhan. Tanpa suatu kebijakn dan penggajian dan 

prosedur yang ditetapkan, perusahaan sering menghadapi masalah sperti kesulitan 

untuk merekrut dan mempertahankan staf yang bermutu tinggi karena gagal 

menawarkan gaji yang bersaing, dan juga biaya  penggajian yang meningkat 

karena tidak efektifnya atau tidak adanya prosedur pengendalian penggajian. 

Sehingga sasaran menyeluruh yang meliputi prosedur dan juga kebijakan yang 

dapat memotivasi karyawan, dari sistem penggajian ini diperlukan sangat 



diperlukan, dan juga untuk medapatkan dasar pengertian penggajian, harus 

terdapat dua hal yang saling berkaitan yaitu masalah hak dan kewajiban yang 

tercantum dalam ikatan kerja. Walaupun terkadang pandangan para karyawan 

sering sangat berbeda dab harapan merka dapat berubah menurut perkembangan 

keadaan pasar. 

 Kegiatan penggajian merupakan bagian yang secara langsung akan 

mempengaruhi asset perusahaan, termasuk dalm hal pengeluaran kas. Kegiatan 

penggajian merupakan bagian dari dari kegiatan yang kritis dari tindakan 

kesalahan (error), ketidakberesan, ketidakefetivan, ketidakefisienan, sengaja, 

kelalaian, pemborosan dan konflik kepentingan. 

 Berikut ini pengertian penggajian menurut Prof. Komarudin dalam buku 

Ensiklopedia Manajemen (1994 : 775 ) adalah : 

 “Gaji pada saat ini berarti pembayaran yang diterima pegawai sebagai 
imbalan  jasa (kompensasi) atas jasa yang diberikan pegawai itu.” 
 
 Sedangkan menurut Michael Armstrong dan Helen Morlis yang 

diterjemahkan oleh Rochmulyadi (1995 : 1) dalam buku Pedoman Praktis Sitem 

Penggajian adalah : 

 “Gaji adalah bayaran pokok yang diterima seseorang tidak termasuk 
unsure-unsur variable dan tunjangan lainnya.” 
 
 
2.5.2. Fungsi dan Organisasi Penggajian 

 Sistem penggajian meliputi fungsi-fungsi seperti pelatihan (training) 

pegawai, pengelolaan gaji, penetapan cara kerja yang aman, pelaksanaan program 

akuntansi, sumber daya manusia, penyiapan penggajian dan penyusunan laporan 

keuangan kepada badan-badan pemerintah. Secara umum, departemen penggajian 

menghitung pembayaran bersih untuk setiap tenaga kerja, serta membuat jurnal 

penggajian yang dibayarkan. 

 La Mijan (2001 : 240) mengemukakan organisasi bagian penggajian 

khususnya perusahaan menengah dan besar adalah sebagai berikut : 

 

 



1. Bagian Personalia (Employment Department) 

Bagian ini bertugas untuk mencari pegawai baru, mengadakan wawancara, 

mengeluarkan surat pengangkatan dari bagian lainnya, seperti 

menyelenggarakan berbagai catatan dan arsip, membuat daftar cuti, mencari 

data pegawai, memasang tugas sejenisnya. 

2. Bagian Pencatatan Waktu (Time Keeping Department) 

Bagian ini bertugas mencatat waktu kerja para pegawai yang dipakai dalam 

menghitung penggajian. Pencatatan waktu kerja diperlukan untuk menetapkan 

berapa gaji yang harus dibayarkan kepada pegawainya. 

3. Bagian Akuntansi Umum (General Accounting Department) 

Bagian ini bertanggung jawab untuk pembuatan voucher pembayaran gaji tiap 

bulan dan voucher untuk penyetoran pajak pengahasilan. Bagian ini 

bertanggung jawab pula untuk pembebasan gaji kepada biaya-biaya produksi, 

biaya-biaya penjualan dan biaya-biaya administrasi umum. 

4. Bagian Akuntansi Penggajian (Payroll Accounting  Department) 

Bagian ini menulis daftar jam kerja yang telah disusun dan dijadikan dasar 

untuk mengerjakan buku gaji. Dakam buku ini dicatat jumlah waktu kerja 

perbulan, jumlah upah bruto sebelum potongan-potongan untuk pajak, dan 

potongan-potongan lainnya. 

5. Bagian Kasir (Treasure department) 

Bagian ini bertugas melakukan pembayaran gaji kepada pegawai dan 

melakukan pencabutan dan pengeluaran tersebut. 

6. Bagian Akuntansi Biaya ( Cost Accounting) 

Bagian ini terdapat pada perusahaan BUMN. Perusahaan-perusahaan BUMN 

yang mempunyai bagian kalkulasi harga pokok dan bagian biaya dan harga 

pokok berhubungan tidak hanya dengan pembuatan daftar gaji, tetapi 

berhubungan juga dengan bagaimana pembebanan gaji kepada bermacam-

macam kegiatan yang ada dalam perusahaan BUMN.  

 

 

 



2.7 Sistem Akuntansi Penggajian. 

 Yang termasuk kedalam sistem akuntansi penggajian terdiri dari prosedur 

penerimaan dan penempatan karyawan, pencatatan waktu, prosedur pembuatan 

daftar gaji dan prosedur pembayaran gaji. 

 Menurut pendapat La Mijan dan Azhar Susanto dalam buku Sistem 

Informasi Akuntansi I (2004 : 240) adalah : 

“Kegiatan bagian personalia yang berhubungan dengan system dan 
prosedur penempatan karyawan adalah : 
1. Pencarian karyawan 
2. Menginterview (mewawancarai) karyawan 
3. Mengeluarkan surat pengangkatan dan penempatan karyawan 
4. Melakukan tugas lainnya.” 

 
Dalam suatu perusahaan yang memiliki bagian personalia, bagian ini akan 

menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan unutk mengangkat karyawan 

perusahaan yang terdiri dari pegawai atau buruh.  

Tugas dari bagian personalia : 

1. Mencari karyawan  baru (Recruiting) 

Yaitu mencari dan menerima  karyawan baru, termasuk didalamnya adalah 

tugas-tugas : 

a) Memelihara catatan-catatan dan arsip. 

Untuk memabantu mencari karyawan yang diperlukan, membantu dalam 

mencari karyawan yang sedang diberhentikan sementara (laid off) dan 

mengurus penerimaan pelamar pekerjaan. 

b) Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga kerja. 

Merupakan kantor perantara untuk mendapatkan tenaga kerja. 

c) Memasang advertensi 

Dengan jalan memasang iklan atau advertensi untuk mencari tenaga kerja. 

2. Mengadakan wawancara 

Karyawan yang dipanggil diwawancarai untuk meyakinkan kepandaianya, 

kecakapannya pendidikan dan pengalaman kerjanya. 

3. Mengeluarkan surat pengangkatan. 

4. Melakukan macam-macam tugas lainnya yaitu : 



a. Aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan data-data untuk pembayaran, 

potongan-potongan pembayaran dan setengahnya antara lain data absensi 

dan lain-lain. 

b. Menyelenggarakan wawancara 

Sebelum pegawai meninggalkan perusahaan, alasan penyebab ingin 

keluar. 

c. Membuat daftar cuti karyawan. 

d. Menyusun data statistik karyawan.  

 

Adapun  prosedur penerimaan dan penempatan karyawan adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap 1 

Bagian personalia mendapat penerimaan tenaga dalam jumlah tertentu dari 

bagian lain yang memerlukan. Berdasarkan permintaan mandor atau bagian 

lain, maka aktivitas yang dilakukan oleh bagian personalia adalah mencari 

tenaga kerja yang diperlukan dengan melihat dalam file perusahaan. 

Adapun langkah-langkah dalam prosedur penerimaan dan penempatan 

kerjanya adalah sebagai berikut : 

a) Mencari dalam file  

1) Diantara karyawan yang ada mungkin ada yang bias dipromosikan 

kedalam kedudukan dan pangkat yang sedang diminta atau dengan 

tambahan pendidkan dapat dididk sesuai dengan keahlian yang 

diminta. 

2) Mencari diantara diantara karyawan yang diberhentikan sementara.  

3) Mencari karyawan diantara para pelamar yang belum diterima dan 

sekarang baru dibutuhkan. 

b) Menghitung sumber-sumber tenaga kerja (kantor penempatan tenaga 

kerja) atau sekolah-sekolah, perguruan tinggi, atau sumber tenaga kerja 

lainnya. 

c) Memasang iklan dalam surat kabar, radio dan lain-lain atau secara pribadi. 

 



2. Tahap 2  

Prosedur berikutnya adalah proses seleksi (test) dilakukan oleh perusahaan 

sendiri atau biro kesulitan. Lamaran-lamaran yang diterima kemudian 

dipanggil untuk ditest guna menilai kemampuan potensi calon, dalam situasi 

netral juga digunakan test kesehatan dan lain-lain. Bagi karyawan yang lulus 

test kemudian dipanggil untuk memenuhi prosedur selanjutnya. 

3. Tahap 3 

Prosedur selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan diterima 

tidaknya karyawan tersebut. Bagian yang akan memanfaatkan tenaga baru 

adalah dengan melakukan wawancara terakhir. 

4. Tahap 4 

Bagian personalia berdasarkan keputusan tentang diterimanya karyawan, 

kemudian dibuat surat keputusan atau surat perjanian kerja. Pada tahap ini, 

calon sebenarnya dianggap belum lulus tapi baru memasuki masa percobaan 

(probation period). Karena karyawan tersebut masih dalam masa percobaan, 

ia masih dalam masa seleksi, biasanya berjalan dalam masa tiga bulan. 

5. Tahap 5  

Jika telah lulus masa percobaan, karyawan baru dapat masuk dalam taraf 

penempatan dini (early placement). Disinipun ada kemungkinan  tenaga 

tersebut tidak cocok. Bagian personalia membuat kartu induk karyawan 

tersebut, memuat berbagai informasi tentang karyawan tersebut. 

6. Tahap 6 

Setelah sekian tahun, baru tenaga tersebut memperoleh penempatan tetap 

(permanent placement), dan sudah masuk dalam jalur karir organisasi tersebut. 

 

1. Prosedur Pencatatan Waktu 

Prosedur pencatatan waktu merupakan aktivitas dalam mencatat waktub 

hadir di perusahaan. Prosedur pencatatan waktu ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu : 

 

 



a. Pencatatan waktu hadir (attendance time keeping) 

Yaitu pencatatan jumlah jam kerja karyawan selama satu periode dengan 

cara menggunakan kartu kredit (clock card), dimana setiap kali memulai 

kerja, kartu ini dimasukkan kedalam mesin pencatat waktu (time click), 

begitu pun sehabis pulang kerja. Sehingga akan tercatat jam masuk dan 

jam keluar tiap karyawan yang diawasi oleh pencatat waktu.  

b. Pencatat waktu kerja (shop time keeping) 

Yaitu pencatat jumlah kerja menurut bagian, dimana pegawai itu bekerja. 

Tuunny adalah untuk mengecek kebenaran kehadiran, mengecek hasil 

pekerjaan, dan untuk akuntansi biaya dan untuk perhitungan harga pokok. 

Formulir-formulir yang dipergunakann untuk pencatatan waktu ialah : 

1. Pencatatan waktu kehadiran sering dalam bentuk kartu atau kartu jam 

(department time keeping attendance time report). 

2. Catatan waktu kerja juga sering dalam bentuk kartu-kartu (shop time 

report), dimana terdapat tiga macam yaitu : 

a) Buku mandor  

b) Daftar hadir dan kartu kerja (time sheet and job card / job tickets) 

c) Kombinasi cataan waktu kehadiran dan waktu kerja. 

 

2. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Pembuatan daftra gaji dilakukan oleh bagian pembuatan daftar gaji. Daftar 

gaji dibuat untuk menghitung gaji yang harus dibayarkan kepada masing-

masing karyawan. Adapun prosedur kegiatan penetapan gaji adalah sevbagai 

berikut : 

a. Mengumpulakn catatn waktu kehadiran dari masing-masing karyawan dari 

kartu jam, kerja kehadiran. Waktu yang diperoleh  terdiri dari dua bagian 

yaitu, yaitu : 

i. Waktu kerja biasa (straight time) 

ii. Waktu kerja lembur (over time) 

b. Selanjutnya menyusun daftar gaji dengan mencantumkan nama karyawan, 

pangkat dan bagian, sususnan dan gaji pokok. 



c. Mengumpulkan data untuk pembayaran insentif. Umumnya didasrkan 

pada data produksi tentang banyaknay prestasi yang telah dihasilakn. 

Sesudah itu, dihitung tunjangan-tunjangan anatar lain : 

i. Tunjangan perusahaan 

ii. Tunjangan kesehatan 

iii. Tunjangan istri dan anak 

iv. Tunjangan transportasi dan tunjangan-tunjangan lainnya. 

d. Menghitung semua pajak penghasilan, pengurangan-pengurangan untuk 

withholdings tax, pinjaman pegawai, asuransi dan lain-lain. Kemudian 

dicatat dalam daftar gaji. 

 

3. Prosedur Pembayaran Gaji 

Prosedur pembayaran gaji dilaksanakan setelah prosedur pembuatan daftar 

gaji dijalankan sesuai dengan proses diatas. Kemudian dilanjutkan dengan hal-

hal yang berhubungan dengan pembayaran gaji, membuat formulir dan 

laporan yang ditetapkan peraturan perusahaan, membuat catatan (journal 

entry) dan bebagai formulir dan laporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut : 

a) Membuat daftar gaji 

b) Membuat daftar cek pembayaran atau amplop pembayaran gaji atau cek 

gaji. Jika pembayaran dilaksanakan secara tunai, maka disusun kebutuhan 

bermacam-macam uang logam dan pecahan uang kertas yang akan 

dimasukkan ke dalam amplop gaji. 

c) Membuat daftar earning statement yaitu penjelasan tentang perhitungan 

gaji yang diberikan ada masing-masing karyawan, yaitu setelah dihitung 

gaji kotor, allowance dan potongan-potongan. 

d) Membuat employs earning record, yaitu daftar gaji pada suatu masa yang 

dibayarkan pada pegawai tersebut. 

e) Membuat formulir yang diperlukan untuk berbagai keperluan sesuai 

dengan ketentuan. 

f) Membuat statistik tentang gaji. 



Dalam pemrosesan penggajian perlu adanya pemisahan fungsi. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi dalam 

sistem penggajian. 

Pemisahan fungsi ini terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya : 

a. Fungsi Kepegawaian 

Departemen kepegawaian bertanggung jawab untuk menempatkan orang 

di penggajian perusahaan, menspesifikkan tingkat pembayaran, dan 

mengotorisasi potongan-potongan gaji. Seluruh perubahan, seperti 

penambahan atau pengurangan pegawai, harus diotorisasi terlebih dahulu 

oleh departemen kepegawaian. Fungsi kepegawaian terpisah dari pencatat 

jam kerja dan fungsi penggajian. 

b. Fungsi Pencatat Jam Kerja 

Fungsi pencatat jam kerja bertanggung jawab untuk menyajikan dan 

mengendalikan laporan-laporan jam kerja. Pencatat jam kerja bertanggung 

jawab untuk mengumpulkan dan membuat kartu-kartu jam kerja dan 

laporan-laporan jam kerja, merekapitulasikan data tersebut dengan laporan 

ikhtisar jam kerja yang diterima dari bagian produksi. 

c. Fungsi Penggajian 

Departemen penggajian bertanggung jwab untuk perhitungan dan 

penyiapan proses penggajian. Proses penggajian harus terpisah  dari 

penyiapan data masukan untuk dasar pembayaran, laporan-laporan jam 

kerja dan data kepegawaian. Daftar gaji memuat perhitungan daftar gaji 

bersih (gaji kotor dikurangi potongan-potongan). Cek pembayaran 

dikirimkan ke departemen pengeluaran kas untuk ditandatangani, ditelaah 

dan didistribusikan. 

 

2.7.1 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

 Sistem akuntansi penggajian pada setiap perusahaan harus dapat 

menetapkan cara yang cepat dan tepat untuk menetapkan berapa pendapatan kotor 

setiap karyawan, berapa jumlah bersih yang harus dibayarkan kepada pelanggan. 



Mulyadi (2001 : 382), mengemukakan bahwa fungsi dalam sistem akuntansi 

penggajian terdiri dari : 

1. Fungsi Kepegawaian  

2. Fungsi Pencatat Waktu Hadir 

3. Fungsi Pembutan Daftar Gaji 

4. Fungsi Akuntansi 

5. Fungsi Keuangan 

Fungsi dalam sistem akuntansi tersebut dapat diuaraikan sebagai berikut : 

1. Fungsi Kepegawaian  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi 

calaon karyawan, memastikan penempatan karyawan baru, membuat 

suratkeputusan tariff gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, 

mutasi karyawan, dan  pemberhentian karyawan. 

2. Fungsi Pencatat Waktu Hadir 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan  catatan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik 

mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh 

dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuatan daftar gaji. 

3. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi 

penghasilan bruto yang menjadi hak karyawan dan berbagai potongan gaji. 

Yang menjadi beban bagi setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran 

gaji. Daftar gaji disahkan oleh fungsi pembuat daftar  gaji kepada fungsi 

akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasr 

pembayaran gaji kepada karyawan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab 

untuk mencatat kewajiban yang dalam hubungan dengan pembayarab gaji 

karyawan (misalnya utang gaji karyawan dan untang pajak). 

 

 



5. Fungsi Keuangan 

Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji 

dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut 

kemudiandimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawa, untuk selanjutnya 

dibagikan kepada karyawan yang berhak. 

 

2.8 Peranan Audit Internal Penggajian 

 Semakin besar perusahaan, maka semakin disadari juga bahwa pimpinan 

perusahaan tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung 

terhadap semua kegiatan perusahaan. Tetapi walaupun demikian, agar perusahaan 

berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, pimpinan 

perusahaan harus melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada 

bawahannya. Agar pendelegasian ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu 

bagian atau departemen yang dapat membantu manajemen dalam fungsi 

pengawasan yaitu bagian atau Direktorat Audit Internal. 

 Agar pelaksanaan yang dilakukan oleh auditor internal efektif, maka 

auditor harus memiliki sikap yang independen serta dapat menjaga 

kompetensinya. Audit internal yang efektif akan berperan dalam hal : penilaian 

terhadap efektivitas pengelolaan dan mendorong penggunaan pengelolaan yang 

efektif dengan biaya yang minimum, menentukan sampai seberapa jauh 

pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi, menentukan sampai seberapa 

jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala 

macam kerugian, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 

bagian dalam perusahaan, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan 

perusahaan. 

 Masalah gaji merupakan masalah yang cukup kritis karena seringkali 

terjadi hal-hal yang merugikan perusahaan. Misalnya adanya pegawai fiktif, jam 

kerja yang tidak benar, atau pembayaran gaji yang melebihi jumlah yang 

seharusnya.  

 Untuk melindungi dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, 

maka diperlukan pengelolaan yang memadai. Agar pengelolaan yang ada di 



perusahaan memadai, maka harus ditunjang pula oleh adanya kegiatan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal. 

 Peranan audit internal dalam mendukung aktivitas pengelolaan gaji 

menduduki posisi penting dalam laju perkembangan perusahaan karena dengan 

adanya pengelolaan yang memadai dan dengan adanya sistem yang baik atas gaji 

dapat membantu dalam meningkatkan operasi perusahaan secara efektif. Juga 

mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan dan 

ketidakberesan dalam pemberian  gaji. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


