
  
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Bank 

Bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan dari masyarakat atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya 

kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut, bank menjalankan fungsi yang 

berkaitan dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana serta penyediaan jasa-

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut adah fungsi-fungsi pokok bank: 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi. 

b. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. 

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

d. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau wali amanat kepada 

individu dan perusahaan. 

e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan  internasional. 

f. Memberikan pelayanan penyimpanan barang-barang berharga. 

g. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek perjalanan, 

ATM, transfer dana, dan sebagainya. (Sri Fatmawati, dkk 1997: 44) 

Apabila menurut penilaian BI, bank melakukan penyimpangan dan 

melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan tidak mematuhi ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dan diperkirakan akan membahayakan kelanjutan 

usaha bank, maka BI dapat mengambil tindakan: 

a. Penghentian sementara pembukaan kantor-kantor bank. 

b. Penghentian sementara untuk melakukan kegiatan tertentu. 

c. Penggantian direksi dan dewan pengawas. 

d. Penambahan modal dan atau pengalihan pemilikan bank. 

e. Penggabungan atau peleburan usaha bank. 

f. Penghentian dari kliring. 

g. Mempertimbangkan pencabutan ijin usaha bank 



  
Kegagalan bank terjadi akibat penyimpangan (fraud) yang dilakukan oleh 

pemilik manajemen bank, dan tidak ada kasus tersebut terjadi lantaran persaingan 

usaha. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan tindakan disiplin yang keras 

dari regulator masih sangat diperlukan.  

Sejak LPS beroperasi pada tujuh tahun lalu menunjukkan bahwa 

kegagalan bank masih merupakan dampak dari penyimpangan manajemen, 

Namun, kejadian kegagalan bank saat ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan 

dasa warsa sebelumnya. 

Kebijakan untuk merespon persoalan-persoalan moneter dan fiskal serta 

memotivasi dunia usaha masih menyisakan ruang gerak yang luas dan dinamis 

untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang dilakukan dengan 

memperhatikan diversifikasi portofolio, standar pemberian kredit yang tinggi, 

memperkuat likuiditas maupun pembatasan dalam pertumbuhan kredit. 

Likuiditas ekonomi pasar dan keuangan juga perbankan akan memperoleh 

manfaat bila instrumen obligasi, surat-surat berharga dan subdebt bisa 

dikembangkan dan terdapatnya produk-produk keuangan dan bank yang 

memudahkan terciptanya mitigasi risiko. 

Namun demikian, daya tahan perbankan Indonesia sampai saat ini masih 

dapat dikatakan cukup baik yang ditujukkan oleh indikator Banking Stability 

Index LPS yang masih berada dalam kategori normal, dan salah satu yang terbaik 

di emerging market.  

2.2 Audit internal 

2.2.1 Pengertian Audit internal 

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam 

organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit internal adalah 

memeriksa dan menilai efektivitas yang ada dalam organisasi. Keberadaan atau 

alasan diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit ditujukan untuk 

memperbaiki kinerja. Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi atau pimpinan 

unit tidak memiliki sumber informasi internal mengenai kinerja organisasi.   



  
Pengertian audit internal menurut Hiro Tugiman, (2004,3) sebagai berikut: 

Internal auditing atau audit internal adalah kegiatan assurance dan 

konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.    

Audit internal menurut Mulyadi (2002: 29) sebagai berikut: 

"Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 
(Perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya 
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 
oleh manejemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi."  

Dengan demikian jelaslah bahwa audit internal bukan hanya penelaahan 

rutin atas prosedur dan catatan-catatan yang dilakukan oleh suatu staf khusus, 

namun lebih merupakan suatu aktivitas penilaian yang bebas di dalam suatu 

organisasi untuk menelaah prosedur sebagai suatu pemberian jasa bagi 

manajemen yang berfungsi untuk mengukur dan menilai efektivitas alat audit 

manajemen lainnya. Auditor internal dilaksanakan oleh staf perusahaan yang 

terpisah dan bertanggung jawab langsung pada manajemen. Aktivitasnya 

menyangkut tiga hal, yaitu audit atas keuangan perusahaan (Financial Audit), 

audit atas kegiatan operasional perusahaan (Operational Audit), serta audit atas 

ditaatinya kebijakan yang dikeluarkan manajemen oleh seluruh karyawan 

perusahaan (Complience Audit).  

2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit internal 

Tujuan Audit internal adalah untuk membantu semua anggota manajemen 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan 

analisis, penilaian, saran dan rekomendasi yang objektif mengenai kegiatan yang 

diperiksanya. Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006 ; 130), adalah 

sebagai berikut:   



  
"Tujuan audit internal dalam konsep kemitraan yaitu membantu 
mengevaluasi aktifitas layanan kepada organisasi, dalam bidang 
pencegahan dan pendeteksian kecurangan,pemeriksaan keuangan 
dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif,pemeriksa 
ketaatan,pemeriksa operasional,pemeriksa manajemen, pengembangan 
kualitas internal, dan hubungan entitas diluar perusahaan"   

Secara umum menurut Tjukria P. Tawaf (1999: 125), ada 6 tujuan audit 

yaitu meliputi: 

a. Menilai keadaan sistem yang telah ditetapkan dalam mengamankan dana yang 

dihimpun bank dari masyarakat 

b. Menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan operasional bank telah 

dicapai secara konsisten sesuai dengan yang diharapkan 

c. Menilai sejauh mana sumber daya telah dimanfaatkan secara ekonomis dan 

efisien 

d. Menilai kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan 

operasional termasuk kewajiban bank dan rekening administratif 

e. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan 

peraturan yang mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasi 

bank 

f. Menilai cara yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan bank 

termasuk sumber daya dan dana dan memeriksa eksistensi dari harta kekayaan 

tersebut  

Ruang lingkup dari Audit internal menilai keefektifan audit intern dan 

pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan audit intern yang dimiliki 

organisasi serta kualitas dari pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Audit 

internal harus: 

a. Me-review keandalan (realibilitas dan integritas) dari informasi finansial dan 

operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut 

b. Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan 

peraturan yang dapat memiliki akibat yang penting terhadap berbagai operasi 



  
dan laporan, dan harus menentukan apakah organisasi telah mencapai 

kesesuaian dengan hal-hal tersebut 

c. Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut 

d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya 

e. Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasil-hasilnya 

akan konsisten dengan berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan 

apakah berbagai operasi atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

yang direncanakan  

2.2.3 Wewenang dan Tanggung jawab Audit Internal 

Fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam suatu organisasi harus 

ditetapkan dengan jelas, tertulis pada dokumen formal dan mendapat persetujuan 

dari pimpinan tertinggi. Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, 

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyebutkan bahwa : 

Tujuan, wewenang dan tanggung jawab fungsi audit internal harus    
dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat    persetujuan dari 
pimpinan dan dewan pengawas organisasi .

 

Standar Profesi Audit Internal (2004) menyatakan bahwa tanggung jawab 

auditor internal sebagai berikut : 

Auditor intern bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain 
kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang 
setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi 
tanggungjawabnya tersebut, auditor intern mempertahankan objekvitasnya 
yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan wewenang dan tanggung 

jawab auditor internal yaitu: 

1) Memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan 

tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 

kode etik serta prosedur yang berlaku agar tujuan organisasi dapat 

tercapai.  



  
2) Audit internal bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan dari 

manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis formal untuk 

bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak 

dibatasi, dan menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki 

kewenangan atau tanggung jawab pada kegiatan yang mereka periksa.  

2.2.4 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal adalah membatu manajemen dengan jalan memberi 

landasan tindakan manajemen selanjutnya. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:19) 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.

  

Dari uraian sebelumnya data disimpulkan bahwa fungsi audit internal 

adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan 

manajemen perusahaan, kemudian memberikan hasil yang serupa berupa saran 

atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan 

landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.  

2.2.5 Penerapan Audit internal  

2.2.5.1 Independen Audit Internal 

Independensi memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan 

auditnya secara bebas dan objektif, dan mungkin juga audit internal membuat 

pertimbagan penting secara netral tanpa adanya penyimpangan. Untuk itu setiap 

auditor dalam melakukan tugasnya dilapangan diharuskan bertindak secara 

independent tanpa ada pengaruh tekanan dari pihak manapun yang nantinya akan 

mempengaruh dari hasil kerjanya. 

Seperti yang dikutip oleh Boynton et al ( 2001 ; 983 ) dalam Independensi 

menurut The Institute of internal ( IIA ) adalah :  

Independence, internal auditors should be independent of the activities 
they audit. 



  
a.Organization s status. The organization status of internal auditing 

department should be scfficient to permit the accomplishment of its 
audit responsibilities. 

b.Objectively. Internal auditor should be objective in performing 
audits . 

Selain itu independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan 

objektivitas. Terdapat dua aspek dalam independensi : 

1. Objektivitas, yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut 

hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya. 

2. Status organisasi, haruslah berperan sehingga memunkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan 

tingkat atas, status yang dikendalikan adalah bahwa bagian audit internal harus 

bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup 

untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang 

efektif atas temuan audit dan saran perbaikan.   

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8), 

menyatakan :   

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 
fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 
meningkatkan jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 
memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Organisasi .  

Status organisasi audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang 

diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen 

senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari 

pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara bebas 

tanpa ada campur tangan dari pihak lain.  

2.2.5.2 Kompetensi Audit Internal  

Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan 

perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan. 



  
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004 : 9) menyatakan bahwa  :  

penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan     professional . 

Keahlian dan kecermatan professional dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Keahlian   

Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus meniliki atau 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

      2. Kecermatan Profesional  

Audit internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak 

dilakukan oleh seorang audit internal yang independent dan kompeten, 

dengan mempertimbankan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan 

materialitas yang dicakup dalam penugasan, kecukupan dan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian dan proses governance, biaya dan manfaat 

penggunaan sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik 

dengan bantuan komputer dan teknik-teknik analisisnya.  

2.2.5.3 Program Audit Internal  

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program 

audit yang dilakukan. Program itu dapat dilakukan sebagai alat perencanaan dan 

pengawasan yang efektiviatas pekerjaan audit secara keseluruhan  

Program audit mempunyai rencana tindakan-tindakan yang terperinci atau 

kerangka pekerjaan auditor yang meliputi pengalokasian waktu dan setiap 

prosedur bagi setiap orang yang melakukan audit dengan tujuan untuk membatasi 

ruang lingkup audit,dan sebagai petunjuk serta sebagai bahan pengawas terhadap 

para asisten. Program-program audit ini sangat penting karena sebagai landasan 

atau pedoman mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. 



  
Pengertian program audit menurut Moeller and Witt ( 1999 : 10-20 ) 

adalah sebagai berikut :  

An audit program is a tool for planning, directing and controlling audit work ps 
toand a blue print for action, specifying is the procedures to be followed and 
delineating steps to performed to meet the audit objectives . 

Pengertian tersebut menyatakan bahwa program audit merupakan alat 

untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian pekerjaan audit dan merupakan 

pedoman untuk tindakan mengurutkan prosedur-prosedur yang ada dikerjakaan 

dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap tiap perencanaan audit dapat 

membuat program audit. Maka untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam 

melaksanakan fungsi audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis 

dan terarah.   

2.2.5.4 Pelaksanaan Audit Internal  

Pelaksanaan audit internal ( IIA USA 1995 : 39-59, IIA UK 1998 : 35-51 ) 

adalah sebagai berikut :   

audit work include planning the audit, examine and evaluating, 

communicating result and follow up  

1. planning the audit. Intern, auditor shold plan each audit 

2. Examine and evaluating information. Internal auditours should collect, 

analyze, interpret and document information to support audit result. 

3.Communicating result. Internal auditors should report the result of their 

audit work. 

4. Following up. Internal auditors should follow up to ascertain that 

appropriate action is taken on reported audit findings . 

Pelaksanaan audit internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.   Perencanaan ( Plan )  

a.    Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit. 

b. Memperoleh latar belakang informasi tentang kegiatan yang diperiksa. 

c. Menentukan sumber-sumber penting untuk melaksanakan audit. 

d. Menulis program audit. 



  
e. Melakukan survey agar dapat mengenal kegiatan dan pengendalian 

yang akan diperiksa untuk mengidentifikasi luas audit. 

f. Menentukan bagaimana, kapan dan siapa yang menerima hasil audit. 

3. Pemeriksaan ( Examine )  

a. Informasi harus cukup, kompeten, relevan dan berguna sebagai dasar 

untuk memperbaiki rekomendasi dan temuan-temuan audit. 

b. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang 

lingkup kerja audit. 

c. Pengumpulan, analisis, interpertasi dan dokumentasi informasi harus 

diawasi untuk memberi jaminan bahwa tujuan audit internal diperoleh 

dan sasaran akan dicapai. 

d. Prosedur yang memiliki teknik sampling dan pengujian harus dipilih 

pada awal audit. 

e. Kertas kerja harus dipersiapkan oleh auditor internal dan oleh 

manajemen bagian audit internal. 

4. Komunikasi ( Communication )  

a    Laporan harus disebarluaskan bila telah lengkap. Laporan intern 

mungkin secara tertulis disampaikan secara formal atau informal. 

b.   Audit internal mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi pada 

tingkat manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir 

secara tertulis. 

c.   Laporan akhir harus objektif, ringkas, membangun dan tepat waktu. 

d.   Kesimpulan tentang orang yang ditelaah dalam laporan audit akhir 

sebelum mengeluarkanya harus ditentukan untuk siapa laporan itu 

dipersiapkan.  

5. Tindak lanjut ( Following up )   

Pekerjaan audit internal belum berakhir sampai dikeluarkanya laporan 

audit, tetapi harus berlanjut dengan menentukan apakah tindakan yang 

tepat dapat diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam 

temuan dan saran audit di dalam lampiran akhir audit.  



  
2.2.5.5 Laporan Hasil Audit Internal 

Penyusunan hasil audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh 

proses audit internal. Karena dalam laporan auditor internal menggolongkan 

seluruh hasil pekerjaanya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor 

untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan. 

Adapun kriteria laporan audit yang ditentukan oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004 : 14) adalah sebagai berikut :  

Pengawasan internal yang baru menekuni profesinya atau belum pernah 

mendapat pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari 

bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi 

empat criteria mendasar yaitu : ( 1 )  objektifitas; ( 2 )  Kewibawaan; ( 3)  

Keseimbangan; dan ( 4 )  Penulisan yang professional .  

2.2.5.6 Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal 

Tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa 

sesuai rekomendasi yang dikemukakan oleh audit internal dalam laporan hasil 

audit dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantum didalamnya. 

Definisi tindak lanjut adalah sebagai berikut :  

Internal auditors should and follow up to ascertain that  appropriate 

action is taken in reported audit finding  ( IIA USA 1995 : 59, IIA UK 

1998 : 51 )  

Pengertian diatas menyatakan bahwa auditor internal harus mengambil tindakan 

yang diangap perlu sebagaimana yang telah dilaporkan pada temuan audit.  

2.2.6 Unsur-unsur Audit Internal 

Dalam melaksanakan tugasnya audit internal mempunyai batasan lingkup 

yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, menurut Cashin (1988:8-11) yang 

dikutip dari buku The New Internal auditing mengemukakan ruang lingkup 

audit internal sebagai berikut : 

Other than for special assignments, the elements of internal audiing 

may be grouped under 1) compliance, 2) verification, 3) evaluation . 



  
1. Kepatuhan (Compliance) 

Merupakan salah satu unsure audit internal yan ebrtujuan untuk 

menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam 

perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan perusahaan. 

2. Verifikasi (Verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian secara menyeluruh atas akuntansi, 

keuangan dari kegiatan perusahaan. Hal ini merupakan suatu cara untuk 

memeproleh kesimpulan menyeluruh dari ekgiatan perusahaan. Jadi 

penilaian ini berhubungan atas epngendalian intern perusahaan karena 

mencakup aktivitas yang dilaksanakan perusahaan. 

3. Evaluasi (Evaluation) 

Setelah melakukan verifikasi, tahap selanjutnya adalah melaksanakan 

evaluasi atau penilaian untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan 

serta kekurangan yang terdapat dalam perusahaan. Dalam melakukan 

evaluasi audit internal memerlukan pemikiran yang lebih matang dan 

cermat untuk dapat menentukan apakah pemeriksaan intern yang 

ditetapkan memadai dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.  

2.2.7 Standar dan Pedoman Praktik Audit Internal 

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal, yang terdiri atas : The 

Institute of Internal Auditor (IIA), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern 

BUMN/BUMD (FKSPI BUMN/BUMD), Yayasan Pendidikan Intern Audit 

(YPIA), Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) dan Perhimpunan 

Auditor Internal Indonesia (PAII) dengan ini perlu memandang untuk 

menerbitkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI). Standar yang ditetapkan 

secara bersama-sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagia uditor internal 

dalam melaksanakan kegiatannya. 



  
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:4), 

tujuan Standar Profesi Audit Internal adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi 
kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu 
auditor internal. 

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang 
lingkup dan tujuan audit internal. 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi 
4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan menegmbangkan 

kegiatan audit internal yang memebrikan nilai tambah dan 
meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan 
pelatihan bagia uditor internal 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal 
yang seharusnya (International Best Practice) . 

Standar Profesi Audit Internal terdiri dari 3 standar, yaitu : 

1. Standar Atribut 

Standar atribut berkenaan dengan karaketristik organisasi, individu, dan pihak-

pihak yang melakukan kegiatan audit internal. 

2. Standar Kinerja 

Standar kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal dan merupakan 

ukuran kualitas pekerjaan audit, juga memebrikan praktik-praktik terbaik 

pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak 

lanjut. 

3. Standar Implementasi 

Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar 

Implentasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar 

implementasi untuk kegiatan assurance, standar implementasi untuk kegiatan 

consulting, standar implemnetasi untuk kegiatan investigasi, dan standar 

implemenatsi Control Self Assessment.     



  
2.2.8 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai  

Audit internal yang memadai memiliki kualifikasi sebagai berikut :  

1. Independensi Audit Internal 

Independen menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang 

dikutip oleh Boynton, et al (2001:183) adalah : 

Independence, Internal Auditors should be independent of the activities 
the audit. 
1) Organizational Status 

The organizational status of internal auditing department should be 
sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities. 

2) Objectily 
Internal Auditors should be objective to performing audits.

 

Independen memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan 

audit secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat 

pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. Independen dapat 

dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Independensi menyangkut dua 

aspek : 

1) Status organisasi, haruslah berperan sehingga memungkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan 

tingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus 

bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup 

untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang 

efektif atas temuan dan saran perbaikan. 

2) Objektifitas, yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran dalam 

melaksanakan tugasnya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut 

hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15), 

menyatakan : 

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang 
memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. 
Independensi akan memungkinkan jika fungsi audit internal memiliki 
akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan 
pengawas Organisasi.

 



  
Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan 

untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang 

diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior 

atau dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang 

diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari campur tangan 

pihak lain. 

2. Kompetensi Audit Internal 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

seorang auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik. 

Mulyadi dan Puradiredja (2002:213) mengemukakan tentang kompetensi 

auditor internal sebagai berikut : 

1) Tingkat pendidikan dan pengalaman professional auditor internal 
2) Ijasah professional dan pendidikan professional ebrkelanjutan 
3) Kebijakan, program, dan prosedur audit 
4) Praktik, yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal 
5) Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi 
6) Penilaian atas kienrja auditor internal 

3. Manajemen Bagian Audit Internal  

Pimpinan internal audit harus mengelola bagian audiot internal secara 

tepat. Menurut SPAI (2004:19), manajemen bagian audit harus menetapkan : 

1) Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab : Pimpinan audit internal harus 

memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian 

audit internal. 

2) Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

3) Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai 

kebijaksanan dan prosedur-prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan 

sebagai pedoman oleh staf pemeriksa. 

4) Manajemen personil : Pimpinan harus menetapkan program untuk menyeleksi 

dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal. 

5) Eksternal auditor : Pimpinan audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan mutu (jaminan kualitas) untuk mengevaluasi berbagai 

kegiatan bagian audit internal. 



  
4. Program Audit Internal  

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau 

program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dpaat dipergunakan sebagai 

alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara 

keseluruhan. 

Program audit mempunyai rencana tindakan-tindakan yang terperinci atau 

kerangka pekerjaan auditor meliputi pengalokasian waktu setiap prosedur bagi 

setiap orang yang melakukan audit dengan tujuan untuk membatasi ruang lingkup 

audit dan sebagi petunjuk serta sebagai bahan pengawasan terhadap para asisten. 

Program audit ini sangat penting karena sebagai landasan atau pedoman mengenai 

pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan.  

Pengertian program audit menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002:104) 

adalah sebagai berikut : 

Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit 

unsur tertentu

  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program audit diperlukan 

sebagai berikut : 

1) Pedoman dalam melaksanakan audit  

2) Alat untuk pengawasan dan pengaruh audit 

3) Alat untuk mendeteksi terhadap kemungkinan adanya prosedur yang terlewat 

4) Alat untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan audit terdapat 

pembuatan program audit. Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam 

melaksanakan fungsi audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis 

dan terarah. 

5. Pelaksanaan Audit Internal  

Empat langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan internal adalah : 

1) Perencanaan audit (Planning the Audit) yang mencakup : 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan 

b. Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa 



  
c. Menentukan sumber-sumber penting dalam melaksanakan pemeriksaan 

d. Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait 

e. Melakukan survey langsung 

f. Menilai program pemeriksaan 

g. Menentukan kapan, kepada siapa saja hasil pemeriksaan dikomunikasikan 

h. Mendapatkan persetujuan untuk perencanaan pekerjaan pemeriksaan 

2) Menguji dan Mengevaluasi Informasi (Examining And Evaluation 

Information) yang mencakup : 

a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan tujuan 

dikumpulkan 

b. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan sampel harus dipilih 

c. Proses pengumpulan, analisi dan interpretasi serta dokumentasi harus 

diawasi untuk memelihara objektivitas 

d. Kertas kerja dibuat oleh pemeriksa intern 

3) Melaporkan Hasil Pemeriksaan (Communicating Result) 

a. Laporan tertulis setelah pekerjaan pemeriksaan selesai 

b. Laporan objektif dan jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu 

c. Laporan menyatakan tujuan dan ruang lingkup dari hasil pemeriksaan 

d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan 

keerhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi 

4) Tindak Lanjut (Following Up) dimana : 

Pekerjaan audit internal tidak berakhir hanya sampai dikeluarkannya laporan 

tetapi harus berlanjut dengan memonitor untuk menentukan apakah tindakan 

yang tepat telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam 

temuan-temuan dan saran-saran audit di dalam laporan akhir audit. 

6. Komunikasi Hasil Penugasan Audit Internal  

Penyusunan akhir audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh 

proses audit internal karena dalam laporan ini auditor internal menggolongkan 

seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor 

untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas peusahaan. 



   
Adapun kriteria laporan audit yang dikemukakan oleh Tugiman 

(2005:193) adalah sebagai berikut :  

Pengawasan internal yang baru menekuni profesinya atau belum pernah 

mendapat pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari bahwa suatu 

laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria 

mendasar yaitu 1) objektifitas; 2) kewibawaan; 3) keseimbangan; 4) penulisan 

yang professional.  

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:24-25) 

menyatakan bahwa audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya 

secara tepat yang meliputi : 

1) Kriteria Komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 

rekomendasi, dan rencana tindakannya. 

2) Kualitas Komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan harus akurat, 

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

3) Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar 

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 

penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan mengungkapkan : 

a. Standar yang tidak dipatuhi 

b. Alasan ketidakpatuhan 

c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

4) Penyampaian Hasil-hasil Penugasan 

Penanggunjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak. 

7. Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal   

Tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa 

sesuai rekomendasi yang dikemukakan audit internal dalam laporan hasil audit 

dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantum di dalamnya. 



   
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:26) 

menyatakan bahwa : 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan 

menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang 

telah dikomunikasikan kepada manajemen.

 

Penyusunan prosedur tindak lanjut pada penanggungjawab fungsi audit 

internal untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan 

tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan 

tindak lanjut. 

Untuk menetapkan ukuran kinerja yang efektif, Kepala Eksekutif Audit 

harus terlebih dahulu mengidentifikasi aspek-aspek dalam kinerja audit internal 

yang kritikal. Salah satu cara yang sering digunakan di antaranya adalah kerangka 

yang diadaptasi dari pemikiran Kaplan dan Norton (1992), Balanced Scorecard, 

yang menyarankan aspek pengukuran kinerja audit internal ke dalam perspektif: 

1. Inovasi dan pembelajaran, untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal 

mampu berkelanjutan dan menciptakan value. 

2. Proses Audit Internal, untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa audit 

internal memiliki keahlian. 

3. Manajemen/Auditee, adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana customer memandang audit internal. 

4. Board/Komite Audit, adaptasi dari perspektif keuangan, untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana audit internal memandang stakeholders  

2.3  Pengertian Efektivitas  

Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai efektivitas, 

untuk memperjelas pengertian tersebut penulis akan memberikan beberapa 

pengertian dari efektivitas : 

Pengertian efektivitas menurut Sawyer s (2005:211) adalah sebagai 

berikut : 

Menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk 

menghasilkan dampak tertentu.

 



  
Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:4) efektivitas diuraikan sebagai 

berikut : 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana efektitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output . 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

derajat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan 

terhadap nilai sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit 

tersebut. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi, suatu 

perusahan dapat dikatakan telah beroperasi dengan efektif apabila dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas, Duncan yang 

dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya Efektivitas Organisasi 

mengatakan, sebagai berikut:  

1. Pencapaian Tujuan  

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran 

yang merupakan target kongktit.  

2. Integrasi  

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut 

proses sosialisasi.    



  
3. Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 

pengisian tenaga kerja.   

2.4  Pengelolaan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:657) pengelolaan 

adalah: 

Suatu proses kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang 

lain dalam membantu merumuskan segala kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi yang telah diterapkan . 

Berdasarkan definisi sebelumnya dapat dijelaskan bahwa tujuan 

pengelolaan adalah terlaksananya kelancaran dan keterkaitan kegiatan dalam 

suatu aktivitas untuk dapat lebih jauh lagi dalam mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien.  

2.5   Tabungan 

2.5.1 Pengertian Tabungan 

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 

1998: 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi 
tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang 
dipersamakan dengan itu

  

2.5.2 Tujuan Pemeriksaan Tabungan 

Tujuan pemeriksaan tabungan menurut Tjukria P. Tawaf (1999: 213-215) 

adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan 

tujuan: 

1. Keandalan informasi keuangan yang berkaitan dengan tabungan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan 

tabungan 



  
3. Efektivitas dan efisiensi operasi yang berkaitan dengan tabungan 

2.5.3 Pemeriksaan Pengelolaan Tabungan 

Penerapan unsur-unsur pengelolaan tabungan menurut Tjukria P. Tawaf 

(1999: 213-215): 

a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya 

Petugas yang menangani pembukaan tabungan sekurang-kurangnya telah 

menguasai persyaratan, prosedur pembukaan, pengelolaan transaksi dan 

penutupan rekening tabungan dan produk, jasa yang berkaitan dengan dana 

serta memahami ketentuan-ketentuan baik intern bank maupun ekstern yang 

berlaku. 

b. Pemisahan tugas secara memadai 

1) Harus ada pemisahan fungsi administrasi rekening tabungan dengan fungsi 

penerimaan uang dan pembukuan. Dengan kata lain pembukaan rekening 

tabungan baru hanya dapat dilakukan oleh petugas pelayanan pelanggan 

dan bukan teller atau petugas pembukuan 

2) Setiap setoran dan penarikan tunai harus dilakukan melalui teller 

c. Prosedur otorisasi yang wajar 

1) Harus ada sistem yang menjamin bahwa seluruh transaksi telah dibukukan 

dengan benar 

2) Rekening tabungan yang tidak ditarik atas rekening yang saldonya tidak 

cukup tidak dibayar 

3) Penarikan dengan surat kuasa harus dilampirkan dengan KTP nasabah 

yang memberi kuasa 

4) Setiap penarikan di atas jumlah tertentu harus dikonfirmasikan kepada 

penarik 

5) Seluruh komplain nasabah dan selisih rekonsiliasi harus diserahkan kepada 

petugas yang ditunjuk untuk penanganan komplain nasabah 

d. Dokumen dan catatan yang cukup 

1) Setiap setoran tunai harus dilampirkan dengan slip setoran dan teller yang 

memproses harus membubuhi teller stamp dan paraf pada slip tersebut 

2) Penarikan tunai harus diperiksa keabsahannya oleh teller yang memproses 



  
3) Slip penarikan yang telah dibayarkan harus dibubuhi teller stamp dan 

validasi printer yang dapat menggambarkan teller yang memproses nomor 

rekening yang didebit 

e. Kontrol fisik atas rekening tabungan dan catatan 

1) Dalam setiap penerimaan permohonan pembukaan rekening tabungan dari 

calon nasabah, wajib diperhatikan karakter atau reputasi dari yang 

bersangkutan. Jika perlu mintalah referensi dari nasabah lain atau dari 

salah seorang karyawan bank 

2) Nasabah harus menandatangani perjanjian syarat-syarat pembukaan 

rekening tabungan 

3) Setiap rekening harus dilengkapi dengan kartu dan tanda tangan 

4) Salinan rekening tabungan harus dikirimkan langsung ke nasabah 

5) Petugas pengiriman harus independen dari petugas pembukaan rekening, 

pembukuan dan teller 

6) Harus ada usaha-usaha untuk memastikan bahwa salinan rekening sampai 

ke nasabah 

7) Harus ada pengelompokkan khusus untuk rekening tidak aktif, rekening 

diblokir, dan setiap transaksi melalui rekening ini harus disetujui oleh 

pejabat berwenang 

8) Untuk tabungan yang menggunakan buku, administrasi/catatan 

penggunaan buku tabungan serta harus cocok dengan fisiknya 

f. Pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen 

1) Unit audit intern harus melakukan pemeriksaan terhadap mutasi rekening 

tabungan secara harian 

2) Total saldo rekening tabungan harus dicocokkan dengan saldo buku 

besarnya.  

2.6 Peran Audit Internal dalam Pengelolaan Tabungan 

Audit internal sangat erat berkaitan dengan masalah pencegahan 

kecurangan dalam suatu organisasi sehingga keberadaannya diyakini mampu 

mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan, demikian pula dalam 

pengelolaan tabungan. Tabungan merupakan kekayaan yang sulit 



  
diidentifikasikan hak pemiliknya serta dapat dipindahtangankan setiap waktu, 

sehingga tabungan merupakan aktiva yang mudah disalahgunakan baik dengan 

sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan, perlu diciptakan suatu pemeriksaan atas tabungan yang cukup 

memadai. Agar transaksi tabungan menjadi efektif, menurut Tjukria P Tawaf 

dalam buku pengendalian intern bank (1999:213) bahwa: 

pengendalian transaksi tabungan harus memenuhi unsur-unsur yang 
meliputi personil yang kompeten dan  dapat dipercaya, pemisahan tugas 
secara memadai, prosedur otoritas yang wajar, dokumentasi dan catatan 
yang cukup. Kontrol fisik atas rekening tabungan dan catatan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh unit yang independen

   

Dengan diterapkannya pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang 

indenpenden terhadap transaksi tabungan akan dapat memberikan dampak dan 

kontribusi positif yang bersifat protektif dan konstruktif dalam mengamankan 

harta bank sebagai perusahaan. 

Dengan demikian eksistensi pemeriksaan intern mempunyai peran dengan 

efektivitas pengelolaan tabungan yang merupakan komponen harta perusahaan 

yang perlu dijaga dan diawasi, sehingga dengan pemeriksaan yang dilakukan 

secara objektif, independen, kompeten serta adanya integritas yang baik dari 

seorang auditor akan memberikan dampak dan kontribusi positif terhadap 

efektivitas pengelolaan tabungan.            


