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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tentang Peranan 

Pengertian  peranan  yang  dikemukakan  oleh  Komarudin  (  1994:768  )  adalah 

sebagai berikut:

1) Bagian dari tugas yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen

2) Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai status

3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok

4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya

5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

2.2  Auditing

Auditing bukan  merupakan  cabang  akuntansi,  tetapi  merupakan  suatu  disiplin 

bebas, yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. 

Akuntansi  merupakan  proses  pencatatan,  penggolongan,  peringkasan  dan  penyajian 

transaksi  keuangan perusahaan.  Hasil  akhir  proses akuntansi adalah laporan keuangan 

yang dipakai oleh manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan 

data kegiatan yang lain. Sedangkan Auditing ditujukan untuk menentukan secara obyektif 

keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh 

karena itu, auditing  harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus 

dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya.

Auditing dilakukan karena di dalam menjalankan suatu perusahaan tidak terlepas 

dari  adanya  penyimpangan-penyimpangan yang  kemungkinan dapat  terjadi.  Selain  itu 

juga auditing dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dan memaksimalkan berbagai 

aspek di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang 

pada  akhirnya  akan  memberikan  nilai  lebih  bagi  perusahaan  baik  dilihat  dari  sudut 

keuangan maupun non keuangan.
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2.2.1 Pengertian Audit

Secara umum auditing merupakan suatu proses perbandingan antara kenyataan

yang  ada  (  kondisi  )  dengan yang  seharusnya  ada  (  kriteria  ),  yang  bertujuan  untuk 

menilai apakah kondisi yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.

Definisi menurut Arens, et al ( 2006 : 4 ) adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to  
determine and report on the degree of correspondence between the information 
and established criteria.  Auditing should be done by a competent  independent  
person”.

Definisi auditing menurut The Committee on Basic Auditing Concept yang dikutip 

Messier ( 2000: 7 ) adalah :

“Auditing  is  a  systematic  process  of  objectively  obtaining  and  evaluating 
evidence regarding assertion about economic actions and events to ascertains the  
degree of correspondence between those assertion and established criteria and  
communicating the results to interested user”.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan beberapa karakteristik pemeriksaan sebagai 

berikut:

1. Pemeriksaan merupakan suatu proses yang sistematis yang terdiri  dari serangkaian 

langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang disusun secara teratur.

2. Membandingkan informasi perusahaan yang dapat dikuantifisir dengan kriteria yang 

telah ditetapkan.

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif bukti-bukti yang diperlukan untuk 

menilai kesesuaian informasi yang terkuantisir dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Dilaksanakan  oleh  seorang yang  kompeten  dan  independen.  Hal  ini  dimaksudkan 

agar  aktivitas  dalam menghimpun  dan mengevaluasi  bukti-bukti  yang  diperlukan, 

diperoleh  bukti  yang  objektif  mengenai  keterangan-keterangan  terukur  dari  suatu 

kesatuan ekonomi tertentu.

5. Mengkomunikasikan  hasil  penentuan  pemeriksaan  kepada  laporan  pemeriksaan 

mengenai  tingkat  kesesuaian antara apa yang telah diperiksa dengan kriteria  yang 

telah ditetapkan.
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2.2.2 Jenis-Jenis audit

Jenis-jenis audit menurut Sukrisno Agoes (2004:10), adalah sebagai berikut :

I. Ditinjau dari segi luasnya pemeriksaan

II. Ditinjau dari segi jenis pemeriksaan

Adapun penjelasan kutipan di atas adalah sebagai berikut :

I. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan. Audit bisa dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit ) 

Suatu  pemeriksaan  umum atas  laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  Kantor 

Akuntan  Publik  (KAP)  independen  dengan  tujuan  untuk  bisa  memberikan  pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus 

dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode 

Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etika Kantor Akuntan Publik yang telah disahkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu.

2.  Pemeriksaan khusus ( Special Audit )

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan  auditee) yang dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor 

tidak  perlu  memberikan  pendapat  terhadap  kewajaran  laporan  keuangan  secara 

keseluruhan.  Pendapat  yang  diberikan  terbatas  pada  pos  atau  masalah  tertentu  yang 

diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya Kantor Akuntan 

Publik diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang 

usaha di perusahaan.

Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan, dan 

penerimaan  kas.  Pada  akhir  pemeriksaan  Kantor  Akuntan  Publik  hanya  memberikan 

pendapat  apakah terdapat  kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di 

perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus 

operasinya.

II. Ditinjau dari jenis pemeriksaan. Audit bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (Operational Audit)

Suatu  pemeriksaan  terhadap  kegiatan  operasi  suatu  perusahaan,  termasuk 

kebijakan  akuntansi  dan  kebijakan  operasional  yang  telah  ditentukan  oleh 
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manajemen,  untuk  mengetahui  apakah  kegiatan  operasi  tersebut  sudah  dilakukan 

secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pendekatan audit yang biasa dilakukan yang adalah menilai efisiensi, efektivitas, 

dan  ke  ekonomisan  dari  masimg-masing  fungsi  yang  terdapat  dalam perusahaan. 

Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan 

distribusi,  fungsi  personalia  (sumber  daya  manusia),  fungsi  akuntansi  dan  fungsi 

keuangan.

Prosedur audit yang dilakukan dalam suatu management audit tidak seluas audit 

prosedur yang dilakukan dalam suatu  general (financial) audit,  karena ditekankan 

pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan.

Biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup:

a. Analytical review procedures, yaitu membandingkan laporan keuangan periode 

berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan realisasinya serta analysa ratio 

(misalnya menghitung ratio likuiditas, rentabilitas dan aktivitas baik untuk tahun 

berjalan maupun tahun yang lalu, dan membandingkannya dengan ratio industri)

b. Evaluasi  atas  management  control  system yang  terdapat  di  perusahaan. 

Tujuannya  antara  lain untuk mengetahui  apakah terdapat  sistem pengendalian 

manajemen  dan  pengendalian  intern  (internal  control)  yang  memadai  dalam 

perusahaan,  untuk menjamin  keamanan harta  perusahaan,  dapat  dipercayainya 

data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.

c. Compliance  Test (Pengujian  Ketaatan),  yaitu  untuk  menilai  efektivitas  dari 

pengendalian  intern  dan  sistim  pengendalian  manajemen  dengan  melakukan 

pemeriksaan  secara  sampling atas  bukti-bukti  pembukuan,  sehingga  bisa 

diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah 

dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan manajemen perusahaan.

Ada 4 (empat) tahapan dalam suatu management audit:

a) Survei Pendahuluan ( preliminary survey ) 

Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai bisnis 

perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf 

perusahaan serta penggunaan questionnaires.
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b) Penelaahan  dan  Pengujian  Atas  Sistim  Pengendalian  Manajemen.  (Review 

and Testing of Management Control System).

Untuk mengevaluasi  dan menguji  efektivitas  dari  pengendalian manajemen 

yang  terdapat  di  perusahaan.  Biasanya  digunakan  management  control 

questionnaires (ICQ),  flowchart  dan  penjelasan  naratif  serta  dilakukan 

pengetesan atas beberapa transaksi (walk through the documents).

c) Pengujian Terinci  ( Detailed Examination ).

Melakukan  pemeriksaan  terhadap  transaksi  perusahaan  untuk  mengetahui 

apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. 

Dalam  hal  ini  auditor  harus  melakukan  observasi  terhadap  kegiatan  dari 

fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan.

d) Pengembangan Laporan ( Report Development )

Dalam  menyusun  laporan  pemeriksaan,  auditor  tidak  memberikan  opini 

mengenai  kewajaran  laporan  keuangan  perusahaan.  Laporan  yang  dibuat 

mirip  dengan  management  letter,  karena  berisi  audit  findings (temuan 

pemeriksaan)  mengenai  penyimpangan  yang  tejadi  terhadap  kriteria 

(standard)  yang  berlaku  yang  menimbulkan  inefisiensi,  inefektivitas  dan 

ketidakhematan  (pemborosan)  dan  kelemahan  dalam  sistim  pengendalian 

manajemen (management control system) yang terdapat di perusahaan. Selain 

itu auditor juga memberikan saran-saran perbaikan. 

Management audit bisa dilakukan oleh Internal Auditor, Kantor Akuntan Publik, 

dan Management Consultant. Management audit harus mencakup berbagai disiplin ilmu 

misalnya akuntan, ahli manajemen produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia 

dan lain-lain.

2. Pemeiksaan Ketaatan ( compliance audit )

Pemeriksaan  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  sudah 

mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan 

oleh  pihak  intern  perusahaan  (manajemen,  dewan  komisaris)  maupun  pihak  ekstern 

(Pemerintah,  Bapepam,  Bank  Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Pajak,  dan  lain-lain). 

Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh Kantor Akuntan Publik maupun Bagian  Internal  

Audit.
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3. Pemeriksaan Intern ( Internal Audit )

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap 

laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan 

manajemen yang telah ditentukan.

Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan 

dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Internal auditor 

biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-

pihak di  luar  perusahaan menganggap bahwa internal  auditor,  yang merupakan orang 

dalam perusahaan, tidak independen.

Laporan  internal  auditor  berisi  temuan pemeriksaan  (audit  findings)  mengenai 

penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta 

saran-saran perbaikannya (recommendations).

4. Pemeriksaan Komputer ( Computer Audit )  

Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap perusahaan yang memproses 

data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) system.

Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:

a. Audit  Around The Computer

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa  input  dan  output dari EDP (Electronic  

Data Processing) sistem tersebut.

b Audit Through The Computer

Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan pengetesan terhadap 

EDP-nya. Pengetesan tersebut merupakan compliance test yang dilakukan dengan 

menggunakan  Generalized  Audit  Software dan  memasukan  dummy data  (data 

palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan system yang 

seharusnya.  Dummy data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal 

ini  Kantor  Akuntan  Publik  harus  mempunyai  Computer  Audit  Specialist  yang 

merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang computer  

information system audit.

Dalam mengevaluasi  Internal  Control atas  EDP (Electronic  Data  Processing) 

sistem, auditor menggunakan Internal Control Questionnaires untuk EDP sistem. 

Internal control dalam EDP (Electronic Data Processing) sistem terdiri dari:
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a) General  Control,  Berkaitan  dengan  organisasi  EDP  Department,  prosedur 

dokumentasi, testing dan otorisasi dari  original system dan setiap perubahan 

yang  akan dilakukan terhadap sistem tersebut.  Selain  itu  juga  menyangkut 

kontrol yang terdapat dalam hardwarenya. 

b) Application Control,  Berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang khusus oleh 

EDP Department misalnya membuat daftar gaji. Selain itu dimaksudkan untuk 

meyakinkan  bahwa  data  yang  di  input  dan  di  proses  akan  menghasilkan 

output dalam  bentuk  tulisan  bisa  dilakukan  secara  akurat  sehingga  bisa 

menghasilkan informasi  yang akurat dan dapat di percaya.

2.2.3 Teknik – Teknik Audit

Dalam melaksanakan  audit,  apabila  populasi  audit  terlalu  besar,  auditor  dapat 

menggunakan teknik sampling untuk memilih sampel dari populasi objek yang diteliti. 

Untuk mengaudit sample yang telah ditentukan, auditor dapat mempergunakan teknik – 

teknik audit.

Nugroho widjayanto ( 1985:97 ) mengelompokan teknik – teknik audit menjadi 

enam bentuk, yaitu :

1. Pengamatan

Pengamatan  berarti  memperhatikan  yang  dalam  arti  luas  dapat  diartikan  sebagai 

peninjauan  atas  suatu  objek  secara  hati  –  hati  dan  ilmiah.  Pengamatan  biasanya 

dilakukan  pada tahap audit  pendahuluan.  Hasil  pengamatan  merupakan titik  tolak 

bagi  strategi  audit  berikutnya,  sehingga  pengamatan  sebenarnya  memerlukan 

penegasan lebih lanjut melalui analisa dan penyelidikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah upaya mendapatkan informasi secara lisan. Akan tetapi, dalam arti 

luas  wawancara  dapat  juga  dilaksanakan  secara  tertulis,  yaitu  dengan  cara 

memberikan kuesioner kepada pihak yang diwawancarai.

3. Analisa

Analisa  berarti  menguraikan.  Analisa  dalam pengertian  audit  berarti  menguraikan 

informasi  ke dalam unsur-unsurnya  sehingga dapat  diketahui  unsur  –  unsur  mana 
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yang penting, unsur mana yang terjadi berulang kali, unsur mana yang paling kecil 

serta kepentingan – kepentingan lainnya dari informasi tersebut.

4. Verifikasi

Verifikasi adalah usaha pembuktian kebenaran, kecermatan, keaslian, atau kesahihan 

dari  suatu  masalah.  Verifikasi  biasanya  digunakan  untuk  mengukuhkan  apa  yang 

tertulis  dikaitkan dengan fakta yang ada,  atau untuk membuktikan kebenaran dari 

suatu pernyataan.

5. Penyelidikan

Penyelidikan  atau  investigasi  merupakan  upaya  untuk  mengupas  secara  ekstensif 

suatu permasalahan yang perlu dijabarkan, diuraikan, atau diteliti guna mendapatkan 

adanya pelaksanaan yang tidak sehat dan untuk memperdalam proses kegiatan.

Penyelidikan  merupakan  proses  mendalami,  sehingga  penyelidikan  baru  dapat 

dilakukan setelah adanya suatu indikasi. Tanpa adanya indikasi tersebut, penyelidikan 

tidak layak untuk dilaksanakan karena akan menimbulkan pemborosan baik waktu, 

tenaga, ataupun biaya.

6. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan jalan merakit 

berbagai  informasi  yang  diperoleh.  Evaluasi  merupakan  satu  langkah  terakhir 

sebelum dihasilkannya kesimpulan audit.

 

2.2.4 Jenis – jenis Auditor

Menurut Messier et al ( 2004; 65-68 ) auditor dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, 

yaitu :

1. Auditor Eksternal ( Ekternal Auditors )

Auditor  eksternal  sering  juga  disebut  sebagai  auditor  independent  atau 

bersertifikat akuntan publik ( disingkat BAP, atau certified public accountant CPA ). 

Seorang auditor eksternal bisa berpraktek sebagai pemilik tunggal atau anggota dari 

kantor akuntan. Auditor seperti itu disebut “eksternal ”  atau  “independent” karena 

mereka tidak dipekerjakan oleh entitas yang diaudit.

 Auditor eksternal mengaudit laporan keuangan untuk perusahaan publik dan non 

publik,  persekutuan,  pemerintah  kota,  individu  dan  jenis  entitas  tersebut.  Tetapi 
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hukum federal dan standar audit membatasi jenis jasa audit lain yang dapat diberikan 

auditor eksternal kepada klien audit laporan keuangan yang merupakan perusahaan 

publik.

2. Auditor Internal ( Internal Auditors )

Auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan, persekutuan, badan pemerintah, 

individu  dan  entitas  lainnya  disebut  auditor  internal   (  internal  auditors  ).  Di 

perusahaan besar, staf internal audit bisa sangat banyak dan direktur audit internal 

terkadang disebut eksekutif audit biasanya adalah pangkat dalam suatu entitas.

Merupakan auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan ( organisasi ) sebagai 

internal  auditor  yang  bertugas  untuk  menjalankan  pemeriksaan  internal  dalam 

penilaian  dan  evaluasi  kegiatan  yang  dilaksanakan  perusahaan  /  organisasi  pada 

Badan  Usaha  Milik  Negara  (  BUMN  )  auditor  internal  berada  di  bawah  Satuan 

Pengawasan Intern ( SPI ).

3. Auditor Pemerintahan ( Governance Auditors )

Auditor pemerintahan dipekerjakan oleh badan federal, negara bagian, dan lokal. 

Secara  umum mereka dianggap sebagai  bagian  dari  kategori  yang  lebih  luas  dari 

auditor  internal.  Pada  tingkat  federal,  dua  badan mengunakan  auditor  secara  luas 

yaitu  kantor  akuntansi  umum  (  general  accounting  office –  GAO )  dan  internal  

revenue  servis (  IRS  ).  GAO  berada  dibawah  pengawasan  kontroler  AS  dan 

bertanggung jawab kepada kongres. Auditor GAO melaksanakan audit atas aktivitas, 

transaksi  keuangan  dan  akun  dari  pemerintah  federal.  Mereka  juga  membantu 

kongres  dengan  melakukan  audit  khusus,  survey,  dan  investigasi.  Audit  yang 

dilaksanakan GAO sebagian besar adalah audit kepatuhan dan operasional. 

IRS adalah bagian dari departemen keuangan AS. Aktivitas utama dari  auditor 

IRS adalah memeriksa dan mengaudit buku dan catatan individu dan organisasi lain 

untuk  menentukan  kewajiban  pajak  federal  mereka.  Audit  IRS  pada  umumnya 

merupakan  audit  kepatuhan,  memastikan  bahwa  individu  dan  organisasi  telah 

mematuhi hukum pajak federal. 

4. Auditor Forensik ( Forensic Auditors )

Auditor  forensik  dipekerjakan  oleh  perusahaan,  badan  pemerintahan  kantor 

akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka dilatih untuk 
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mendeteksi, menginvestigasi, dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah putih. 

Beberapa contoh situasi dimana auditor forensik telah terlibat, termasuk : 

a. Melakukan  rekontruksi  catatan  akuntansi  yang  tidak  lengkap  untuk  menutup 

klaim asuransi atas penilaian persediaan.

b. Membuktikan aktivitas pencucian uang dengan merekontruksi transaksi kas.

c. Menginvestigasi,  mendokumentasikan  penggelapan  dan  menegosiasikan 

penyelesaian asuransi. 

2.2.5 Perbedaan Antara Layanan Internal dan Eksternal Auditing

Barlow ( 1995 ) membandingkan Internal  Auditing dengan Eksternal Auditing 

dari beberapa aspek pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Layanan Internal dan External

Aspek Internal Eksternal
Konsumen Manajer / komite audit Pemegang saham
Focus Risiko usaha Risiko laporan keuangan
Orientasi Saat ini dan yang akan 

datang
Masa lalu sampai dengan 
saat ini

Pengendalian Langsung Tidak langsung
Kecurangan Langsung Tidak langsung
Kebebasan Berdasar status Obyektivitas
Kegiatan Proses yang sedang berjalan Tiap periode akuntansi
Sumber : ( Barlow, 1995 )

Berdasarkan  tabel  2.1,  maka  tampak  perbedaan  antara  eksternal  auditor  dan 

internal auditor, yang meliputi perbedaan tujuan dan aspek – aspek pelayanan. Inti utama 

dari perbedaan tersebut adalah bahwa auditor internal merupakan auditor yang bekerja 

dalam suatu perusahaan sehingga terikat pada perusahaan tersebut. Sedangkan eksternal 

auditor adalah orang yang bekerja diluar perusahaan dan tidak terikat oleh perusahaan 

atau organisasi maupun yang memperkerjakannya.
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2.3 Audit Internal

Sekarang ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai dengan 

tuntutan berkembangnya dunia usaha dan perekonomian yang menuntut suatu perusahaan 

untuk menjalankan operasinya secara profesional yang berartti pemanfaatan sumber daya 

yang efektif dan efesien sesuai dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit 

internal akan muncul seiring dengan perkembangan tersebut.

Dengan berkembangnya aktivitas usaha serta semakin kompleknya permasalahan 

yang  timbul  merupakan  tantangan  bagi  pimpinan  perusahaan  dalam mempertahankan 

kelangsungan  hidupnya.  Luas  dan  kompleksnya  masalah  yang  dialami  oleh  tiap 

perusahaan menyebabkan timbulnya suatu tuntutan manajemen yang baik dan informasi 

yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Oleh karena itu, kecermatan dan 

keandalan data akuntansi harus diperhatikan dengan baik, karena sedikit saja kekeliruan 

dalam  mengambil  keputusan  akibat  kesalahan  informasi  akan  berakibat  total  bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Jadi dalam hal ini tiap badan usaha ataupun organisasi 

memerlukan  adanya  bagian  tertentu  yang  merupakan  sistem  kendali  yang  dapat 

membantu menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian operasi.

Semakin berkembangnya suatu badan usaha ataupun organisasi maka pimpinan 

akan semakin sulit dalam mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan operasionalnya 

karena  jangkauan  yang  dikendalikan  akan  semakin  luas.  Untuk  itu  keberadaan  audit 

intern  sangat  diperlukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  objektif  dan  mengetahui 

dengan pasti bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah berjalan sebagai mana mestinya 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.3.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian dalam 

suatu  perusahaan  secara  menyeluruh,  yang  bertujuan  membantu  semua  tingkatan 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

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.” 
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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.”

Menurut Sukrisno Agoes ( 2004 ; 12 ) menyatakan bahwa 

“Audit intern adalah merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal 
audit  perusahaan,  baik  terhadap  laporan  keuangan  dan  catatan  akuntansi  perusahaan, 
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan”.

Pengertian Internal Audit atau pemeriksaan intern yang dikemukakan  oleh Amin Widjaja 

Tunggal ( 2005 ; 3 ), yaitu :

“  Internal Audit  adalah Pekerjaan penilaian yang bebas  (independent) di dalam 
suatu  organisasi  meninjau  kegiatan-kegiatan  perusahaan  guna  memenuhi  kebutuhan 
pimpinan”. 

Selanjutnya Sawyer et.al. ( 2005;10 ) mengemukakan pendapatnya mengenai scope audit 

internal, bahwa 

“  Audit  Internal  merupakan  suatu  penilaian  yang  sistematis  dan  objektif  oleh 
Auditor Internal pada berbagai operasi dan pengendalian di dalam suatu organisasi untuk 
menetapkan :

1. Informasi operasi dan keuangan yang akurat dan handal
2. Risiko perusahaan telah diidentifikasi dan diminimumkan
3. Regulasi eksternal dan prosedur – prosedur serta kebijakan yang digunakan telah 

diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah diperoleh
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif , dan seluruh konsultasi terhadap 

manajemen  ditujukan  untuk  membantu  seluruh  anggota  organisasi  dalam 
membebankan tanggung jawab pengelolaannya.”

Definisi  tersebut  diatas  tidak  hanya  mengatakan  peran  dan  maksud  Auditor 

Internal, tetapi juga merupakan peluang dan tanggung jawabnya.

Menurut IIA Board of Director pada bulan juni 1999, definisi baru tidak hanya 

merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan 

auditor  internal  menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan 

datang, definisi tersebut adalah :
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“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity  
designed  to  add  value  and  improve  an  organization’s  operations.  It  helps  an  
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to  
evaluate  and improve  the  effectiveness  of  risk  management,  control  and governance  
process.”

Definisi tersebut diatas dapat diartikan bahwa audit internal merupakan kegiatan 

assurance dan  consulting yang  independen  dan  objektif,  yang  dirancang  untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal 

membantu  organisasi  dalam  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan,  melalui  suatu 

pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.   

Dari pengertian tersebut dapat diambil lima konsep pokok, yaitu  independence 

and  objectivity,  assurance  and  consulting  activities,  adding  value,  organizational  

objectives, and systematic diciplined approach. Lima konsep tersebut berimplikasi pada 

peran profesi audit internal di masa mendatang termasuk Indonesia.

Dalam definisi IIA tersebut mencakup pengertian sebagai berikut :

1. Internal,  mengindikasikan  bahwa  aktivitas  auditing  berlangsung  dalam  suatu 

organisasi.  Karyawam  organisasi,  maupun  profesional  luar  perusahaan 

melaksanakan aktivitas internal audit pada entitas dalam suatu organisasi.

2. Independence and objective, menekankan bahwa penilaian auditor bebas dari bias

3. Sistematic, disciplined approach, menekankan bahwa internal auditor mengikuti 

standar profesional yang ada, saat melaksanakan pekerjaan pemeriksaan.

4. Helps an organization accomplish its objective, mengindikasikan bahwa internal 

audit  membantu  atau  menguntungkan  perusahaan  dengan  mengarahkan 

pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan.

Definisi tersebut di atas telah diterjemahkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi 

Auditor Internal di Indonesia, pengertiannya dalam SPAI 2004 adalah sebagai berikut : 

“ Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan 
objektif,  yang  dirancang  untuk  memberikan  nilai  tambah dan meningkatkan  kegiatan 
operasi  organisasi.  Audit  internal  membantu  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya, 
melalui  suatu  pendekatan  yang  sistematis  dan  teratur  untuk  mengevaluasi  dan 
meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.” 
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Berdasarkan  beberapa  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  audit  internal 

merupakan  suatu  kegiatan,  jasa  atau  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  informasi 

operasi dan keuangan, risiko, regulasi internal dan eksternal, penggunaan sumber daya 

dan  kinerja  perusahaan,  pengelolaan  (governance)  serta  pertanggung  jawaban 

manajemen. 

Perbandingan pengertian audit internal yang baru dan yang lama dapat dilihat dari 

tabel berikut ini :

       Tabel 2.2

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal

Lama Baru

1. Fungsi  Penelitian Independent yang 
dibentuk dalam suatu organisasi.

1. Suatu aktivitas Independent objektif.

2. Fungsi Penilaian. 2. Aktivitas  pemberian  jaminan 
keyakinan dan konsultan.

3. Mengkaji  dan  mengevakuasi 
aktivitas  organisasi  sebagai  bentuk 
jasa yang  diberikan bagi organisasi.

3. Dirancang untuk memberikan  suatu 
niali  tambah  serta  meningkatkan 
kegiatan operasi organisasi.

4. Membantu  agar  para  anggota 
organisasi  menjalankan  tanggung 
jawabnya secara efektif.

4. Membantu  organisasi  dalam  usaha 
mencapai tujuannya.

5. Memberi  hasil  analisis,  penilaian, 
rekomendasi,  konseling  dan 
informasi   yang berkualitas dengan 
aktifitas  yang   dikaji  dan 
menciptakan  pengendalian   efektif 
dengan biaya yang wajar.

5. Memberikan  suatu  pendekatan 
disiplin  untuk  mengevaluasi  dan 
meningkatakan  keefektifan 
manajemen risiko, pengendalian dan 
proses  pengaturan  dan  pengelolaan 
organisasi.

Sumber : Hiro Tugiman ( 2004;13)

Pengembangan internal audit dianggap baik apabila pengembangan tersebut juga 

berdampak baik pada pihak yang memperoleh jasa audit internal ( Chambers, 1981 ; 4 ). 

Profesionalisasi  pada  audit  internal  hanya  dapat  dibenarkan  apabila  mengacu  pada 

paningkatan kualitas pelayanan. 
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Perkembangan audit internal ini dapat terlihat dari bertambahnya auditor internal 

yang  mendapat  sertifikat  Qualified  Internal  Auditor (  QIA  ).  Para  pendiri  yayasan 

pendidikan  internal  audit  (  YPIA )  berpendapat,  untuk  memenuhi  kebutuhan  auditor 

internal yang kompeten di Indonesia perlu adanya lembaga pendidikan dan latihan dan 

para pesertanya  diuji  oleh suatu Dewan. Langkah meniru negara – negara lain dalam 

meningkatkan  kualitas  auditor  internalnya.  Sejak  tahun  1996  sampai  15  Mei  2007 

perkembangan pemegang sertifikat QIA di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tabel Jumlah Instansi Pemegang Sertifikat QIA

Tahun Jumlah BUMN BUMD BUMS Lainnya Jumlah 
Komulatif

1995 - - - - - -

1996 46 40 3 2 1 46
1997 100 82 2 16 - 146
1998 357 348 5 4 - 503
1999 279 269 6 5 - 782
2000 167 159 2 6 - 949

2001 159 126 8 22 3 1108
2002 178 134 4 40 - 1286
2003 185 162 3 19 1 1471
2004 187 106 3 77 1 1658
2005 151 101 2 47 1 1809

2006 256 136 3 113 4 2065
Mei/2007 74 8 9 24 1 2139
JUMLAH 2139 1703 50 374 12 -

Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  adanya  perkembangan  Audit  Internal 

dengan  bertambahnya  pemegang  sertifikat  QIA.  Beberapa  BUMN  dan  BUMD  yang 

sedang giat mengembangkan kualitas auditornya antara lain :

1. Bank Indonesia

2. PT. Bank Mandiri
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3. PT. Bank Negara Indonesia

4. PT. Bank Rakyat Indonesia

5. PT. Bank Tabungan Negara

6. PT. Pos Indonesia

7.  Bank Pembangunan daerah

8. PT. Telkom

9. BP. Migas

10. Bulog

11. Pertamina

12. PT. Perusahaan Listrik Negara

13. PT.Kereta Api Indonesia

14. PT. Pelabuhan Indonesia I – IV

15. PT. Perkebunan Nusantara I - VIII

16. PT. Krakatau Steel

17. PT. Semen gresik & Pupuk Kaltim

18. PT. Garuda Indonesia Airways

19. Rumah Sakit

20. PDAM

Apabila auditor internal berkualitas, berperan dengan baik, pengendalian internal 

lebih baik dan dengan sendirinya kinerja perusahaan akan semakin meningkat, dan bagi 

manajemen semua level, serta akuntan publik tugasnya akan sangat membantu, dan bagi 

manajemen semua level, serta akuntan publik tugasnya akan sangat terbantu. 

(Hiro Tugiman, Melbourne 2002 ; p.256).
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2.3.2 Tujuan dan ruang lingkup

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

Tugiman(2004;14) dikemukakan sebagai berikut:

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

Pengertian  dari  pernyataan  terdahulu  dari  tujuan  audit  internal,  yang  dialih 

bahasakan oleh Hiro Tugiman (2006 ; 99) sebagai berikut:

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

Dengan kata lain tujuan audit internal adalah untuk memberi pelayanan kepada 

organisasi  untuk  membantu  semua  anggota  organisasi  tersebut.  Bantuan  yang  dapat 

diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua anggota organisasi dapat melakukan 

tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif.

Ruang  lingkup  pekerjaan  auditor  internal  yang  diungkapkan  The  Institute  of 

Internal Auditors (IIA) 1995;p.29 dan IIA UK,1998;p.23 yang dikutip dari Hiro Tugiman 

(2004;14):

“The  scope  of  internal  auditing  should  encompass  the  examinatiion  abd 
evaluation of the adequacy and effectiveness of performance in carrying out assigned  
responsibilities.”

Definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  ruang  lingkup  pekerjaan  auditor  internal 

meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecurangan dan efektivitas sistem pengendalian 

internal dan kualitas kinerjanya dalam pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan.

Sejalan yang telah diungkapkan IIA, maka Institutes of Charteres Accountans in 

Austraia (ICAA,1994 ; 76) yang dikutip dari Hiro Tugiman (2004 ; 14) tentang ruang 

lingkup pekerjaan auditor internal mengungkapkan:

“The scope and objectives of internal audit very widly and are dependent upon 
the size and structure of the entity and the requirements of its management. Normally,  
however internal audit operates in one or more of the following areas: (a) Reviewed of  
accounting system and related internal controls; (b) Exzamintaiion of the management of  
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financial  and operating information;  (c)  Examination of  the  economy,  efficiency  and 
effectiveness of operations insluding non-financial control of an organization.”

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:

a. Me-review keandalan  (realibilitas  dan  integritas)  informasi  financial  dan 
operasional  serta  cara  yang  dipergunakan  untuk  mengindentifikasi, 
mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut.

b. Me-review berbagai  sistem  yang  telah  ditetapkan  untuk  memastikan 
kesesuaiannya dengan berbagai  kebijakan,  rencana, prosedur,  hukum dan 
peraturan yang dapar berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta 
harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-
hal tersebut.

c. Me-review berbagai cara yang dipergunakan utuk melindungi harta dan bila 
dipandang perlu, memverifikasi jeberadaan harta-harta tersebut.

d. Menilai keekonomisan dan keefesienan penggunaan berbagai sumber daya.
e. Me-review berbagai  operasi  atau program yntuk menilai  apakah hasilnya 

kondidten  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetepkan  dan  apakah 
kegiatan  atau  program  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  telah 
direncanakan.”

2.3.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Seiring dengan berkembangnya profesi auditor internal yang disebabkan semakin 

tingginya pengakuan atas pentingnya keberadaan internal auditing bagi suatu perusahaan, 

maka fungsi  audit  internal juga terus mengalami perkembangan, Tanpa adanya fungsi 

internal audit pada suatu perusahaan, maka dewan direksi tidak memiliki suatu sumber 

informasi internal yang bebas mengenai kinerja para manager.

Hal yang harus ditekankan disini adalah audit internal merupakan bagian internal 

dari  perusahaan  dan  fungsi  yang  di  emban  dan  diljalankannya  adalah  berdasarkan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan olej manager senior dan dewan direksi.

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
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.2 Keahlian dan Kecermatan Profesional

Menyatakan  penugasan  harus  dlaksanakan  dengan  memperhatikan  keahlian  dan 

kecermatan  profesional.  Fungsi  audit  internal  secara  kolektif  harus  memiliki  atau 

memperoleh  pengetahuan,  keterampilan  ,  dan  kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk 

melaksanakan tanggung jawab

.3 Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal   

Menyatakan  penangggung jawab fungsi  audit  internal  harus  mengembangkan  dan 

memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek 

dari fungsi audit internal dan secara terus-meners memonitor efektivitasnya. 

.4 Pengelolaan Fungsi Audit Internal

Menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi 

audit  internal  secara  efektif  dan efisien  untuk memastikan  bahwa kegiatan  fungsi 

tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

.5 Lingkup Penugasan

Menyatakan  fungsi  audit  internal  melakukan  evaluasi  dan  memberikan  kontribusi 

terhadap  peningkatan  proses  pengelolaan  risiko,  pengendalian  ,  dan  governance, 

dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.

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

sebagai berikut :

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

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

c. Tanggung  jawab  senior  auditor  adalah  menerima  program audit  dan  instruksi 
untuk  area  audit  yang  ditugaskan  dari  auditing  supervisor.  Senior  auditing 
memimpin staf auditor dalam pekerjaan laporan audit

d. Tanggung jawab staf auditor adalah untuk melaksanakan tugas audit pada suatu 
lokasi audit.”
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2.3.4 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai

I. 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  objektivirtasnya  sesuai  yang 

dikemukankan 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  Konsorsium  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).

II. Kompetensi
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Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, auditor 

internal harus mempunyai kompetensi yang baik. Konsorsium 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 pengembamgan 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 Konsorsium 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.
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Auditor  Internal  harus  menerapkan  kecermatan  dan  keterampilan  layaknya 

dilakukan oleh seorang auditor internal yang produen dan 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

2.3.5 Program Audit

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan 

yang  tertulis  secara  sistematis  untuk mencapai  tujuan  pemeriksaan  secara  efektif  dan 

efisien.   Selain  berfungsi  sebagai  alat  perencanaan  juga  penting  untuk  mengatur 

pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan premerikasaan, menelaah pekerjaan yang 

telah dilakukan.

Konsorsium Organisasi  Audit Internal (2004:15) mendefinisikan program audit 

sebagai berikut:

“  Dalam  merencanakan  penugasan  auditor  internal  harus  mempertimbangkan 
sasaran penugasan, sumber daya penugasan, serta ptogram kerja penugasan.”

Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengtidenitfikasi, menganalisis, 

mengevaluasi,  dan  mendokumentasikan  informasi  selama  penugasan.  Program  kerja 

harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas 

program kerja harus segera mendapat persetujuan.

Program audit yang baik mencakup:

1. Tujuan audit yang dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang 

direncanakan

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan

3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjan yang harus dilaksanakan dan bersifat 

fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor.
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Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain:

1. memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan 

2. memberikan  checklist  pada  saat  pemeriksaan  berlangsung,   tahap  demi  tahap 

sehingga tidak ada yang terlewatkan

3. merevisi  program audit  sebelumnya,  jika  ada  perubahan  standar  dan prosedur 

yang digunakan oleh perusahaan.

Manfaat program audit adalah sebagai berikut:

1. meratanya program kerja antar auditor

2. program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu

3. program audit memilih tujuan yang penting saja

4. program audit yang telah digunakan dapat kembali menjadi pedoman untuk tahun 

berikutnya

5. program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerjanya

6. program  audit  memberikan  kepastian  bahwa  ketentuan  umum  akuntansi  telah 

dijalankan

Kelemahan program audit antara lain:

1. Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja

2. Seiring menimbulkan hambatan untuk berfikir kreatif dan membangun

3. kegiatan audit menjadi monoton

2.3.6 Pelaksanaan Audit Internal

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti.

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman 

(2006 ; 53 - 78), yaitu :

1. Perencanaan pemeriksaan meliputi:

a. penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
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b. memperoleh informasi dasar  ( background information ) tentang kegiatan yang 

akan diperiksa

c. penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan

d. pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu 

e. melaksanakan survey dengan tepat  untuk mengenali  kegiatan yang  diperlukan, 

risiko-risiko,  dan  pengawasan-pengawasan,  untuk  mengidentifikasi  area  yang 

ditekankan  dalam  pemeriksaan,  serta  untuk  memperoleh  berbagai  ulasan  dan 

sasaran dari pihak yang diperiksa 

2. Pengujian dan pegevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, 

menganalisis,  menginterpretasi,  dan  membuktikan  kebenaran  informasi  untuk 

mendukung hasil pemeriksaan

a. Berbagai  informasi  tentang  seluruh  hal  yang  berhubungan  dengan  tujuan 

pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan

b. Informasi  haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat 

dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi

c. Prosedur  pemeriksaan,  termasuk  teknik  pengujian  dan  penarikan  contoh  yang 

dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi.

d. Proses pengumpulan, analisis,  penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi 

haruslah diawasi

3. Penyampaian  hasil  pemeriksaan,  pemeriksa  internal  harus  melaporkan  hasil 

pemeriksaan yang dilakukan

4. Tindak lanjut  hasil  pemeriksaan,  pemeriksa internal  harus terus-menerus meninjau 

dan melakukan tindak lanjut  (follow up) untuk memastikan bahea terhadap temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat 

2.3.7 Laporan Hasil Audit

Laporan  hasil  audit  internal  dibuat  setelah  selesai  melakukan  audit,  laporan 

ditujukkan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk memperkuat 

pengendalian  internal,  menentukan  ditaatinya  prosedur  atau  kebijakan  yang  telah 

digariskan  oleh  manajemen  dan  meyakinkan  bahwa  pengendalian  intern  yang  telah 

ditetapkan cukup baik, ekomomis, dan efektif.
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Oleh  karena  itu  auditor  internal  harus  melaporkan  kepada  manajemen  apabila 

terdapat  penyimpangan-penyimpangan  yang  berarti  dan  mengusulkan  cara-cara 

perbaikannya,  apabila  disetuui  oleh  manajemen,  auditor  internal  akan  mengawasi 

perbaikan tersebut.

Laporan dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Gil 

Courtemance yang dialihbahasakan olehh 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 Konsorsium 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
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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

4. Diseminasi Hasil-hasil Penugasan

Penanggung  jawab  fungsi  audit  internal  harus  mengkomunikasikan  hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak.”

2.3.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal oleh Manajemen

Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dari langkah kerja audit internal. Tindak 

lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang 

di ambil sesuai dengan yang dilaporkan pada temuan audit. Bagian audit internal harus 

menentukan  bahwa  manajemen  telah  melaksanakan  tindakan  koreksi  dan  tindakan 

tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Menurut Konsorsium 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.”

2.4 Pengendalian Intern

Pengendalian  intern  yang  diterapkan  perusahaan  diarahkan  pada  upaya 

pencapaian  tujuan  yang  telah  di  gariskan  oleh  perusahaan.  Pencapaiannya  dilakukan 
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dengan pengumpulan informasi keadaan aktual organisasi dibandingkan dengan keadaan 

yang diinginkan terjadi dan yang dapat membantu mendorong tindakan perubahan yang 

sifatnya memperbaiki kinerja.

Pengendalian intern identik dengan istilah  internal check yang merupakan suatu 

prosedur  yang  secara  langsung  dan  otomatis  dapat  saling  memeriksa  pencatatan  dan 

mengutamakan segi ketelitian tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang terjadi dalam 

perusahaan. Dengan kata lain, pengendalian intern bertujuan untuk mencegah kesalahan 

dalam pekerjaan akuntansi sebagai akibat dari ketidaksengajaan atau kecurangan.

2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian  Intern  merupakan  metode  yang  berguna  bagi  manajemen  untuk 

menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Disamping 

itu,  sistem pengendalian intern dapat mengendalikan ketelitian dan akurasi  pencatatan 

data akuntansi. Menurut Committee of Sponsoring Organizations ( COSO) :

“Internal controls are the tools that managers use ( but are often not taught) to help  
achieve their business objective in the following categories :

• Effectiveness and efficiency of operations
• Reliability of financial reporting
• Complience with external laws and regulations ”

Definisi  ini  dapat  diartikan  bahwa  Pengendalian  Intern  adalah  alat  yang 

digunakan  oleh  para  manajer  (  tetapi  jarang  diajarkan  )  untuk  membantu  dalam 

pencapaian tujuan usaha mereka dalam kategori berikut ini :

• Efektivitas dan efisiensi operasi

• Keandalan dari laporan keuangan

• Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian  Intern  harus  memberi  keyakinan  bahwa  seluruh  transaksi  telah 

mendapat  otorisasi  dan dilaksanakan dengan benar  sesuai  kebijakan perusahaan,  serta 

pencatatan transaksi tersebut dengan benar. Dibawah ini terdapat 5 tujuan pengendalian

Intern atas transaksi, yaitu :

1. Otoritas ( wewenang)
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Setiap  transaksi  harus  mendapat  otoritasi  semestinya  berdasarkan  struktur  dan 

kebijakan  perusahaan.  Dalam  keadaan  atau  masalah-masalah  tertentu  sangat 

mungkin

diperlukan otorisasi khusus.

2.   Pencatatan

Pencatatan  atas  transaksi  harus  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  dan  pada 

waktu  yang  tepat  dengan  uraian  yang  wajar.  Transaksi  yang  dicatat  adalah 

transaksi yang benar - benar terjadi dan lengkap.

3.   Perlindungan

Harta fisik berwujud tidak boleh berada di bawah pengawasan/ penjagaan dari 

mereka yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Pengendalian Intern memperkecil 

resiko terjadinya kecurangan oleh karyawan atau manajemen sekalipun.

4.   Rekonsiliasi

Rekonsiliasi secara kontinu dan periodik antar pencatatan dengan harta fisik harus 

dilakukan  misalnya  mencocokkan  jumlah  persediaan  barang  antara  kartu 

persediaan dengan persediaan fisik di gudang.

5.   Penilaian

Harus  dibuat  ketentuan  agar  memberikan  kepastian  bahwa  seluruh  harta 

perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang wajar. Tidak boleh terjadi over maupun 

undervalved atas harta tersebut.

Menurut  Krismiaji (2002:218), menyatakan  konsep-konsep  umum  bahwa 

pengendalian intern adalah:

“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi 
aktiva,  menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya,  memperbaiki 
efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.”

           

Menurut Ikatan Akuntan  Indonesia  (2001:319.2),  menyatakan  struktur 

pengendalian internal satuan usaha sebagai berikut:
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“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 
manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 
memadai  tentang  pencapaian  tiga  golongan  tujuan  berikut  ini:  (a)  Keandalan 
pelaporan  keuangan,  (b)  Efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  dan  (c)  Kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

                     

Dengan demikian, struktur pengendalian intern mencakup berbagai kebijakan dan 

prosedur  yang  sangat  bervariasi  dan  luas  serta  dapat  mencakup  berbagai  tujuan. 

Kebijakan  adalah  pedoman  yang  dibuat  oleh  manajemen  untuk  mencapai  tujuan 

organisasi.  Prosedur  adalah  langkah-langkah  tentang  yang  harus  diamati  dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan tujuan adalah akhir dari suatu kegiatan atas hasil 

yang dicapai.

2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001:163) “Sistem Akuntansi”, menyatakan bahwa :

“Tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

           

Dari  pendapat  tersebut  diatas,  maka  masing-masing  tujuan  dapat  diuraikan 

sebagai berikut:

1. Mengamankan kekayaan organisasi

Harta  perusahaan  perlu  diamankan  dari  segala  kemungkinan  yang  merugikan, 

kecurangan  dan  sebagainya.  Dan  untuk  mengawasi  kemungkinan  tersebut,  maka 

perlu dirancang berbagai metode dan cara-cara tertentu untuk mencegah terjadinya 

hal-hal diatas.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi perusahaan

Catatan akuntansi harus terus-menerus diuji coba (internal check), agar kebenaran 

data akuntansi dapat di  pertahankan. Untuk melaksanakan uji  coba tersebut,  maka 

perlu  dipisahkan  berbagai  fungsi  yang  ada  dalam  struktur  organisasi  perusahaan 

terutama yang menyangkut transaksi keuangan.

3. Mendorong efisiensi operasi perusahaan.
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Dengan  menggunakan  metode  dan  prosedur  untuk  mengendalikan  penjualan, 

yaitu  dengan menyusun  pengendalian,  pemeriksaan intern  akan menjadi  alat  yang 

efisien untuk mengendalikan penjualan dengan tujuan akhir menciptakan efektivitas.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Kebijaksanaan  pimpinan  yang  telah  ditetapkan  dengan  surat  keputusan,  juga 

memerlukan berbagai aktivitas pengeluaran dan penerimaan dari pendapatan.

2.4.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut  Alvin  A. Arens,  Randal  J.  Elder,  Mark  S.  Beasley (2003:401)  yang 

dialihbahasakan oleh Tim Dejacarta dalam bukunya ”Auditing dan Pelayanan Verifikasi”, 

mengemukakan bahwa :  

”Pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yaitu:
1. Lingkungan pengendalian
2. Penetapan resiko oleh manajemen
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan.”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dijelaskan masing-masing komponen adalah 

sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan  pengendalian  terdiri  dari  tindakan  kebijakan  dan  prosedur  yang 

mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris dan pemilik 

suatu  satuan  usaha  tersebut  untuk  tujuan  pemahaman  dan  penetapan  lingkungan 

pengendalian. Berikut ini adalah sub elemen terpenting yang harus dipertimbangkan 

oleh pemeriksa:

1) Integritas dan nilai etika

Integritas dan nilai etika adalah produk dari standar etika dan bagaimana standar 

tersebut  dikomunikasikan  dan  dijalankan  atau  mengurangi  resiko  dan  godaan 

yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak 

etis.

2) Komitmen terhadap kompetensi
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Kompetensi adalah pengetahuan dan pertimbangan manajemen terhadap tingkat 

kompetensi  dari  pekerjaan  tertentu  dan  bagaimana  tingkatan  tersebut  berubah 

menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan.

3) Falsafah manajemen dan gaya operasi.

Falsafah  (filosofi)  adalah  seperangkat  keyakinan  dasar  yang  yang  menjadi 

parameter  bagi  perusahaan  dan  karyawannya.  Falsafah  dan  gaya  operasi 

manajemen menjangkau tentang karakteristik  yang luas,  karakteristik  ini  dapat 

meliputi  antara  lain:  Pendekatan manajemen  dalam mengambil  dan memantau 

risiko usaha,  sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan 

upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan 

serta  operasi  lainnya.  Karakteristik  ini  berpengaruh  sangat  besar  terhadap 

lingkungan  pengendalian  terutama  bila  manajemen  didominasi  oleh  satu  atau 

beberapa orang individu, tanpa mempertimbangkan pengendalian lainnya.

4) Struktur organisasi

Struktur  organisasi  suatu  satuan  usaha  membatasi  garis  tanggung  jawab  dan 

wewenang yang ada, ini biasanya juga menghubungkan garis arus komunikasi. 

Dengan  memahami  struktur  organisasi  klien  pemeriksa  dapat  mempelajari 

manajemen dan elemen fungsional usaha dan menaksirkan bagaimana kebijakan 

dan prosedur yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian.

5) Dewan komisaris atau komite audit

Dewan  komisaris  yang  efektif  adalah  yang  independen  dari  manajemen  dan 

anggota-anggotanya  terlibat  dan  menilai  aktivitas  manajemen.  Komite  audit 

biasanya  dibebani  tanggung  jawab  mengevaluasi  proses  pelaporan  keuangan, 

mencangkup  pengendalian  intern  dan  ketaatan  kepada  undang-undang  dan 

peraturan. Agar menjadi efektif, komite audit harus memelihara komunikasi yang 

terus  menerus  dengan  baik,  dengan  auditor  komite  audit  membahas  masalah-

masalah yang berkaitan seperti integritas atau tindakan manajemen.

6) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan untuk mempermudah 

proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam perusahaan.

7) Kebijakan dan prosedur kepegawaian
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Aspek  paling  penting  dalam  sistem  pengendalian  adalah  pegawai.  Jika 

pegawainya kompeten dan dapat dipercaya, pengendalan lain boleh tidak ada dan 

laporan keuangan yang handal tetap akan dihasilkan. Orang yang jujur dan efisien 

akan dapat bekerja pada tingkat yang tinggi bahkan dengan sedikit pengendalian 

yang mendukung mereka. Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat 

dipercaya  dalam  menyediakan  pengendalian  yang  efektif,  metode  bagaimana 

mereka  direkrut,  dievaluasi  dan  digaji  merupakan  bagian  yang  penting  dari 

pengendalian intern.

2. Penetapan Risiko oleh Manajemen

Penetapan risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh 

manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang 

sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum.  Manajemen  menetapkan  risiko 

sebagai  bagian  dari  perencanaan  dan  pengoperasian  pengendalian  intern  untuk 

meminimalkan  salah  saji  dan  ketidakberesan.  Pemeriksaan  menetapkan  risiko  untuk 

memutuskan bahan bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Jika manajemen secara 

efektif menilai dan bereaksi terhadap risiko, pemeriksa intern biasanya mengumpulkan 

lebih sedikit bahan bukti dibandingkan jika manajemen tidak dapat mengidentifikasi atau 

bereaksi terhadap risiko yang signifikan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas  pengendalian  adalah  peraturan  dan  prosedur,  sebagai  tambahan  bagi 

keempat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu di 

ambil untuk mengarahkan risiko sebagai prestasi atas tujuan organisasi. Adanya banyak 

aktivitas pengendalian yang potensial dalam setiap organisasi, dapat disimpulkan menjadi 

menjadi lima kategori berikut ini:

a. Pemisahan tugas yang memadai 

Empat pedoman umum dalam pemisahan tugas untuk mencegah salah saji baik 

yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja  mempunyai  kepentingan  khusus 

bagi pemeriksa.

a) Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi

b) Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan.

c) Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggungjawab pembukuan

44



Bab II : Tinjauan Pustaka

d) Pemisahan tugas dalam PDE (Pemrosesan Data Elektronik)

b. Otorisasi yang layak dari transaksi dan aktivitas

Setiap  transaksi  harus  diotorisasi  dengan  layak  kalau  pengendalian  ingin 

memuaskan,  otorisasi  dapat  berbentk  umum  atau  khusus,  otorisasi  umumnya 

berarti  bahwa  manajemen  menyusun  kebijakan  bagi  organisasi  untuk  ditaati. 

Otorisasi  adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk transksi yang bersifat 

umum maupun khusus. Persetujuan adalah implementasi dari keputusan otorisasi 

umum.

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen  dan  catatan  adalah  objek  fisik  dimana  transaksi  dicatat  dan 

diikhtisarkan,  mencakup  bermacam-macam  unsur  seperti  faktor  penjualan, 

permintaan  pembeliaan,  buku  tambahan,  jurnal  penjualan  dan  kartu  absent. 

Dokumen berfungsi sebagai pengantar informasi keseluruhan bagian. Organisasi 

klien  dan  antara  organisasi  yang  berbeda.  Dokumen  harus  memadai  untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan 

pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar. Prinsip-prinsip relevan tertentu 

diikuti dalam membuat rancangan. dan penggunaan dokumen dan catatan yang 

pantas:

a) Bernomor urut cetak atau prenumbered

b) Disiapkan  pada  saat  transaksi  terjadi  atau  segera  sesudah  transaksi 

dilakukan.

c) Dirancang sedapat mungkin untuk multi guna

d) Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang  benar.

d. Pengendalian fisik atas dan kekayaan catatan

Jenis  ukuran  dan  perlindungan  untuk  mengamankan  aktiva  dan  catatan  yang 

paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Pengamatan 

terhadap  fisik  atas  kekayaan  dan  catatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting 

untuk kelangsungan dari operasi perusahaan.

e. Pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan.

Adalah penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur 

lain yang sering kali disebut sebagai pengecekan independen meningkat karena 
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saat  bila  tidak terdapat  mekanisme penelaahan yang sering.  Pegawai  mungkin 

lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti  prosedur, atau menjadi sembarangan 

apabila tidak ada orang yang meninjau dan mengawasi pelaksanaannya, salah saji 

yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja  mungkin  terjadi  tanpa  melihat 

kualitas pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Tujuan  dari  informasi  akuntansi  dan  system sistem komunikasi  dalam sebuah 

organisasi  adalah  untuk  mengidentifikasi,  menggabungkan,  mengklasifikasikan, 

menganalisis  dan  melaporkan  setiap  transaksi  satuan  usaha  dan  untuk  mengelola 

akuntabilitas (tanggung jawab) yang efektif atas aktiva.yang terkait. 

5. Pemantauan

Pemantauan  merupakan  proses  penentuan  kualitas  kerja  pengendalian  intern 

sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian 

tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan 

yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai 

kombinasi  dari  keduanya.  Diberbagai  entitas,  auditor  intern  atau  personel  yang 

melakukuan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. 

Aktivitas  pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari  komunikasi dengan 

pihak  luar  seperti  keluhan  customer  dan  komentar  dari  badan  pengatur  yang  dapat 

memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

2.5 Rumah Sakit

Rumah  sakit  merupakan  suatu  institusi  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan 

kesehatan yang lebih mengutamakan fungsi sosial yang berfungsi melayani masyarakat 

dalam bidang  kesehatan.  Dalam tugasnya  rumah  sakit  lebih  berorientasi  pada  social 

centre, Sebagai institusi yang lebih berorientasi terhadap fungsi sosial maka Rumah sakit 

mempunyai  tugas  pokok  yaitu  melaksanakan  pelayanan  medis  dalam  upaya 

penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat  secara berdaya guna dan berhasil 

guna, tanpa membedakan latar belakang pasien, serta melaksanakan pelayanan rujukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.5.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah  sakit  adalah  begiam  yang  integral  dari  keseluruhan  sistem  pelayanan 

kesehatan  yang  dikembangkan  melalui  rencana  pembangunan  kesehatan.  Sehingga 

pengembangan  rumah  sakit  pada  saat  ini  tentu  tidak  dapat  dilepaskan.  Sehingga 

pengembangan rumah sakit pada saat ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan 

pembangunan  kesehatan,  yakni  harus  sesuai  dengan GBHN (  gari-garis  besar  haluan 

negara),  sistem  kesehatan  nasional  dan  repelita  di  bidang  kesehatan  serta  peraturan 

perundang-undangan lainnya.

Kata “Rumah Sakit” dalam bahasa Inggris adalah Hospital, yaitu berasal dari kata 

Yunani  Hospitus.  Hospitium  adalah  suatu  tempat  untuk  menerima  orang  asing  dan 

penziarah di jaman dahulu. Pertamanya rumah sakit hanya melayani para peziarah, orang 

miskin, dan penderita penyakit pes. Namun lambat laun arti rumah sakit bertambah luas.

Pengertian rumah sakit menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia 

No.159/MENKES/Per II/1998 :

“ rumah sakit adalah suatu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kesehatan serta dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan 

dan penelitian.”

Dari definisi di atas jelas bahwa rumah sakit adalah institusi atau organisasi yang 

memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas secara komprehensif dan 

juga  dalam  penyelenggaraan  pelatihan  untuk  para  dokter  dan  para  medis  serta 

pengembangan penelitian.

Rumah sakit pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi dan tugas. Tugas rumah 

sakit adalah sebagai tempat untuk :

1. kegiatan penyembuhan

2. pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa ( kuratif )

3. upaya penigkatan dan pencegahan ( promotif dan preventif )

4. melaksanakan upaya rujukan kesehatan dan rujukan medik untuk menunjang upaya 

kesehatan puskesmas.

Sedangkan fungsi Rumah sakit adalah :
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1. menyelenggarakan dan menyediakan : pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, 

pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan. 

2. sebagai tempat pendidikan atau latihan tenaga medik dan para medik.

3. sebagai tempat penelitian dan teknologi bidang kesehatan. 

Dalam  memberikan  jasa  perawatan,  sebuah  rumah  sakit  harus  bersifat  sosial 

secara  murni,  namun  dalam  menjaga  kelangsungan  hidupnya  rumah  sakit  harus 

menjalankan kebijaksanaan yang bersifat dualistik, yaitu sifat sosial dan sifat komersial.

Sifat  sosial  akan nampak dalam kebijaksanaan rumah sakit  yaitu  menyediakan 

25% dari kapasitas tempat tidur untuk pasien kurang atau tidak mampu, sedangkan sifat 

komersial akan nampak dari hasil yang dikenakan untuk 75% dari kapasitas tempat tidur. 

Kelebihan hasil eksploitasi dapat dipakai untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran bagi 

pasien yang kurang atau tidak mampu, maupun dikembalikan pada masyarakat  dalam 

bentuk peningkatan jasa. 

Banyaknya  jumlah  rumah  sakit  yang  terdapat  di  indonesia  baik  rumah  sakit 

pemerintah  maupun  daerah  tentunya  menimbulkan  persaingan  yang  ketat  di  antara 

mereka  serta  menimbulkan  tantangan yang  sangat  besar  bagi  para  pengelola  maupun 

pemilik rumah sakit agar kegiatannya dapat tetap survive. Persaingan tersebut meliputi 

pangsa pasar, tenaga medis, tenaga para medis serta tenaga ahli lain di bidang kesehatan.

Dalam pengelolaan rumah sakit lebih ditekankan pada penerapan nilai sosial etika 

di samping segi ekonomis. Oleh sebab itu usaha ini termasuk usaha yang mengandung 

nilai-nilai yang kompleks. Kegiatan pengelolaan rumah sakit juga termasuk pengelolaan 

usaha  yang  cukup  kompleks  dengan  disiplin-disiplin  ilmu,  antara  lain  disiplin  ilmu 

kedokteran, keperawatan, tekhnik, ekonomi, hukum, maupun humas.

Keselarasan antar  nilai-nilai  dan disiplin ilmu tersebut  merupakan tujuan yang 

harus  dicapai  oleh  pihak  manajemen  rumah  sakit.  Mereka  ditantang  untuk  mampu 

menyelaraskan nilai dan disiplin tersebut dalam upaya mengemudikan kegiatan rumah 

sakit tersebut. Oleh sebab itu seorang manajer / pimpinan rumah sakit yang baik harus 

mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya tekhnik 

yang ada, sehingga dibutuhkan pengetahuan manajemen bagi para manajer / pimpinan 

rumah sakit  untuk dapat  mengelola berbagai  jenis  kegiatan yang terjadi  di  dalamnya. 

Selain hal itu agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan para manajer berjalan lancar, 
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maka  dibutuhkan  Satuan  pengawas  internal  (SPI)  untuk  memeriksa  keefektifan 

pengelolaan yang dilakukan semua bagian rumah sakit.

2.5.2 Klasifikasi Rumah Sakit

Pada dasarnya  rumah sakit  terbagi  kedalam beberapa jenis,  menurut  peraturan 

Menteri Kesehatan Tahun 1998 No. 159b / Men-Kes / Kes / II / 1988 bab II pasal 3 

dinyatakan :

a. Rumah sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

b. Rumah sakit pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh :

a) Departemen Kesehatan

b) Pemerintah Daerah

c) ABRI

d) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )

c Rumah sakit swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh :

a) Yayasan

b) Badan hukum lain yang bersifat sosial

Adapun  pengklasifikasian  rumah  sakit  berdasarkan  fasilitas  kesehatan  yang 

tersedia, menurut peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1988 Bab III pasal 13 jenis rumah 

sakit terbagi ke dalam 5 kelas, yakni :

i. Klasifikasi rumah sakit umum pemerintah terdiri dari :

a) Kelas A : mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas 

dan sub spesialistik luas.

b) Kelas B II : mempunyai  fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik 

luas dan sub spesialistik terbatas.

c) Kelas B I  :  mempunyai  fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik 

sekurang-kurangnya 11 jenis spesialistik.

d) Kelas  C  :  mempunyai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medik  spesialistik 

sekurang-kurangnya 5 spesialistik 4 dasar lengkap.

e) Kelas D : mempunyai  fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan 

medik dasar.
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ii. Rumah sakit kelas A dan B II dapat berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan.

2.5.3 Pengelolaan Rumah Sakit

Mengelola rumah sakit baik swasta maupun pemerintah sama dengan mengelola 

organisasi lain yang membutuhkan pengetahuan manajemen. Bukan hanya itu saja untuk 

menjaga keamanan harta, dan untuk mencapai keefektifan kegiatan rumah sakit, maka 

dilakukan pemeriksaan internal sebelum pada akhirnya diperiksa oleh auditor eksternal, 

atau  pemerintah  daerah  untuk rumah sakit  jenis  pemerintah.  Dan  juga  agar  berbagai 

tindakan kecurangan dapat diminimalisasi dan dapat dihilangkan dari Rumah sakit.

Dalam mengelola rumah sakit terdapat beberapa hal yang sangat berbeda dengan 

usaha lain, diantaranya masih harus mengemban fungsi sosial, oleh karena itu di masa 

lalu organisasi rumah sakit kebanyakan tidak profit oriented. Kini konsep tersebut telah 

mati  dikarenakan munculnya  berbagai jenis rumah sakit swasta dengan investasi yang 

tidak sedikit yang kemudian benar-benar mencari keuntungan untuk bisa mengembalikan 

investasi tersebut. Maka dari itu sebaiknya rumah sakit ataupun perusahaan lain sudah 

seharusnya  membentuk  satuan  pengawas  internal  (SPI)  yang  mempunyai  tugas 

mengendalikan segala aktifitas rumah sakit dengan tujuan agar tercapainya keefektifan, 

keekonomisan, dan keefisiensian.

2.6  Pelayanan Kesehatan

Kualitas layanan di Rumah sakit menjadi topik yang banyak dibicarakan akhir-

akhir ini. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah klinik dan rumah sakit 

yang ada, dan semakin banyaknya masyarakat menggunakan fasilitas Rumah sakit untuk 

memperoleh  layanan  kesehatan.  Rumah  sakit  yang  pada  awalnya  lebih  banyak 

merupakan suatu unit  pelayanan publik yang  bersifat  sosial,  oleh berbagai  perubahan 

pada  industri  kesehatan  ‘terpaksa’  mengembangkan  strategi  bersaing  layaknya  usaha 

komersial. 

Kualitas  layanan  dan  kepuasan  pelanggan  menjadi  indikator  keberhasilan 

penyelenggaraan  layanan  di  rumah  sakit.  Di  sisi  lain,  dalam bentuk  pelayanan  yang 

berkembang sekarang ini, mutu pelayanan menjadi semakin rumit dan cukup sulit diukur, 

karena hasil yang terlihat merupakan resultante dari berbagai faktor yang berpengaruh. 
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Oleh sebab itu, tercapainya mutu pelayanan kesehatan yang baik memerlukan upaya yang 

sungguh-sungguh  dari  berbagai  pihak,  dalam hal  ini  kerjasama  dari  setiap  unit  yang 

terkait mengambil peran yang sangat penting. 

Kualitas pelayanan yang baik tidak cukup hanya dicapai,  tetapi juga dipelihara 

dan dipertahankan (quality assurance) mengingat adanya pergeseran kebutuhan, harapan 

dan  keinginan  pelanggan  dan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Karena  itu,  mutu 

pelayanan  kesehatan  khususnya  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit,  seharusnya 

merupakan suatu  kegiatan yang berkelanjutan  untuk memantau kualitas  layanan  yang 

diberikan,  dalam bentuk kewajaran perawatan yang diberikan terhadap pasien disertai 

upaya  untuk  senantiasa  meningkatkan  pola  perawatan  dan  mencari  pemecahan  atas 

masalah-masalah pelayanan atau perawatan yang terjadi.  Mutu pelayanan rumah sakit 

dapat diukur dari berbagai aspek, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap pelayanan yang diberikan.

Sedangkan  kepuasan  pasien  merupakan  nilai  subyektif  terhadap  kualitas 

pelayanan yang diberikan dan diterima oleh pasien. Meskipun nilai subyektif ini sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, pendidikan, keadaan emosional dan lingkungan 

pasien, kepuasan pasien tetap akan didasari oleh kebenaran dan kenyataan obyektif yang 

dialami olehpasien pada saat menerima pelayanan di rumah sakit

2.6.1 Mutu Layanan Kesehatan 

Mutu  layanan  kesehatan  merupakan  hal  yang  terpenting  untuk  menghasilkan 

keluaran yang diharapkan pasien, setiap orang akan menilai mutu layanan berdasarkan 

standar  atau  karakteristik  /  kriteria  yang  berbeda-beda.  Salah  satu  kesulitan  dalam 

merumuskan pengertian mutu layanan kesehatan adalah karena mutu layanan kesehatan 

itu sangat melekat dengan faktor – faktor subjektivitas orang yang berkepentingan , baik 

pasien  /konsumen  ,  pemberi  layanan  kesehatan  (  provider  ),  penyandang  dana, 

masyarakat, ataupun pemilik sarana layanan kesehatan. 

Perspektif Mutu Layanan Kesehatan dari berbagai pihak, yakni :

1. Perspektif Pasien 

Pasien  /  masyarakat  melihat  layanan  kesehatan  yang  bermutu  sebagai  suatu 

layanan  kesehatan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  dirasakannya  dan 
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diselenggarakan  dengan  cara  yang  sopan  dan  santun,  tepat  waktu,  tanggap, 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta mampu menyembuhkan 

keluhannya serta mencegah berkembangnya atau meluasnya penyakit.

Pandangan pasien / masyarakat ini sangat penting karena pasien yang merasa puas 

akan mematuhi pengobatan dan mau datang kembali utnuk berobat serta mengingat 

bahwa konsumen adalah faktor yang terpenting dalam aktivitas rumah sakit. Dimensi 

mutu  layanan  kesehatan  yang  berhubungan  dengan  kepuasan  pasien  dapat 

mempengaruhi  kesehatan  masyarakat  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pasien  / 

masyarakat  sering  menganggap  bahwa  dimensi  efektivitas,  akses,  hubungan  antar 

manusia,  kesinambungan,  dan  kenyamanan  sebagai  suatu  dimensi  mutu  layanan 

kesehatan yang sangat penting.

2.  Perspektif Pemberi Layanan Kesehatan

Pemberi  layanan  kesehatan  (  provider  )  mengaitkan  layanan  kesehatan  yang 

bermutu  dengan  ketersediaan  peralatan,  prosedur  kerja,  atau  protokol,  kebebasan 

profesi dalam setiap melakukan layanan kesehatan sesuai dengan teknologi kesehatan 

mutakhir, dan bagaimana keluaran ( outcome ) atau hasil layanan kesehatan itu. 

Komitmen  dan  motivasi  layanan  kesehatan  bergantung  pada  kemampuannya 

dalam  melaksanakan  tugas  dengan  cara  yang  optimal.  Sebagai  profesi  layanan 

kesehatan baik yang bekerja di puskesmas, ataupun rumah sakit, harus memfokuskan 

pada dimensi kompetensi teknis, efektivitas,  dan keamanan. Pada dasarnya profesi 

layanan  kesehatan  membutuhkan  dan  mengharapkan  adanya  dukungan  teknis, 

administratif, dan layanan pendukung lainnya yang efektif dan juga efisien termasuk 

sarana dan prasarana yang sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pasien dan 

juga para dokter guna menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu tinggi. 

3. Perspektif Penyandang Dana

Penyandang  dana  dan  atau  asuransi  kesehatan  menganggap  bahwa  layanan 

kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang efisien dan efektif. 

Pasien  diharapkan dapat  sembuh dalam kurun waktu  sesingkat  mungkin  sehingga 

biaya  layanan  kesehatan  dapat  menjadi  lebih  efisien.  Kemudian  upaya  promosi 

kesehatan  dan  pencegahan  penyakit  akan  digalakkan  agar  penggunaan  layanan 

kesehatan penyembuhan semakin berkurang.
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4. Perspektif Pemilik Sarana Kesehatan

Pemilik sarana kesehatan berpandangan bahwa layanan kesehatan yang bermutu 

merupakan layanan kesehatan yang berhasil menghasilkan pendapatan yang mampu 

menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, tetapi dengan tarif layanan kesehatan 

yang  masih  terjangkau  oleh  pasien  /  masyarakat,  yaitu  pada  tingkat  biaya  ketika 

belum terdapat keluhan pasien dan masyarakat.

5. Perspektif Administrator Layanan Kesehatan

Administrator  layanan  kesehatan  walaupun  tidak  langsung  memberi  layanan 

kesehatan  tetapi  ikut  bertanggung  jawab  dalam  masalah  layanan  kesehatan  guna 

pencapaian tujuan yang diharapkan oleh pihak perusahaan, yang dalam hal ini adalah 

pihak  pemberi  layanan  jasa  kesehatan.  Kebutuhan  akan  supervisi,  manajemen 

keuangan  dan  logistik  akan  memberikan  suatu  tantangan  dan  kadang-kadang 

administrator  layanan  kesehatan  kurang  memperhatikan  prioritas  sehingga  timbul 

masalah dalam layanan kesehatan, dan menyebabkan timbulnya keluhan dari berbagai 

pihak. 

Mutu layanan kesehatan selalu menyangkut pada dua aspek, yaitu : 

a) Aspek teknis dari penyediaan layanan kesehatan itu sendiri

b) Aspek  kemanusiaan  yang  timbul  sebagai  akibat  hubungan  yang  terjadi  antara 

pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan. 

Interaksi  tersebut  diatas  akan  dapat  mempengaruhi  penilaian  terhadap  mutu 

layanan kesehatan yang diselenggarkan oleh pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini 

adalah organisasi jasa kesehatan seperti puskesmas, ataupun rumah sakit. 

Layanan  kesehatan  merupakan  hasil  produk  jasa,  dan  karenanya  akan 

diperlakukan sebagai suatu komoditas. Dan layanan jasa merupakan suatu komoditas jasa 

yang  sangat  unik,  karena  pada  organisasi  jasa  ini  pasien  atau  konsumen  dapat 

menentukan jenis pilihan layanan kesehatanyang akan dibelinya atau dengan kata lain 

seorang  konsumen  tidak  mengetahui  jenis  layanan  apa  yang  dibutuhkannya,  berbeda 

dengan organisasi jasa lainnya,  dimana seorang konsumen melakukan permintaan atas 

jasa yang diharapkannya.
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2.6.2 Dimensi Mutu Layanan Kesehatan 

Layanan kesehatan yang bermutu harus mempunyai paling sedikit tiga dimensi, 

yaitu : 

a) Dimensi konsumen

Pada  dimensi  konsumen  kita  dapat  mengetahui  apakah  layanan  kesehatan  itu 

memenuhi kebutuhan dan harapan pasien atau konsumen yang selanjutnya diukur 

berdasarkan kepuasan atau keluhan pasien atau konsumen. 

b) Dimensi profesi

Pada dimensi ini dapat diketahui apakah layanan kesehatan memenuhi kebutuhan 

pasien atau konsumen seperti yang ditentukan profesi layanan kesehatan. 

c) Dimensi manajemen atau dimensi proses

Pada  dimensi  manajemen,  kita  dapat  mengetahui  bagaimana  proses  layanan 

kesehatan  menggunakan  sumber  daya  yang  paling  efisien  dalam  memenuhi 

kebutuhan dan harapan ataupun keinginan pasien atau konsumen tersebut.

Layanan  kesehatan  yang  bermutu  terkadang  memberi  persepsi  sebagai  suatu 

layanan  kesehatan  yang  dapat  memberi  apa  saja  yang  kita  inginkan  atau  dapat  juga 

disebut  sebagai  kepuasan  pasien  atau  konsumen  semata  –  mata.  Namun  pada 

kenyataannya  persepsi  tersebut  kurang  tepat,  karena  pada  kenyataannya  layanan 

kesehatan yang bermutu merupakan suatu layanan kesehatan yang dibutuhkan, dalam hal 

ini akan ditentukan oleh profesi layanan kesehatan itu sendiri, dan sekaligus diinginkan 

baik  oleh  pasien,  konsumen  ataupun  masyarakat  serta  terjangkau  oleh  daya  beli 

masyarakat  sehingga  dengan  biaya  yang  efisien  dapat  menghasilkan  keluaran  yang 

diharapkan. 

Pada dasarnya mutu suatu barang atau jasa bersifat multidimensi, begitu pula pada 

mutu layanan kesehatan. Dimensi mutu layanan kesehatan itu antara lain :

a) Dimensi kompetensi teknis

Dimensi  kompetensi  teknis  menyangkut  keterampilan,  kemampuan,  dan 

penampilan atau kinerja pemberi layanan kesehatan. Dimensi kompetensi teknis 
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berhubungan dengan bagaimana pemberi  layanan kesehatan mengikuti  standar 

layanan  kesehatan  yang  telah  disepakati  meliputi  kebijakan  –  kebijakan  yang 

telah dibuat, kepatuhan, ketepatan dan kebenaran serta konsistensi.

b) Dimensi keterjangkauan atau akses

Dimensi  keterjangkauan  atau  akses  artinya  layanan  kesehatan  itu  harus  dapat 

dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, 

organisasi dan bahasa. 

c) Dimensi efektivitas layanan kesehatan

Layanan  kesehatan  harus  efektif,  artinya  harus  mampu  mengobati  atau 

mengurangi  keluhan  yang  ada,  mencegah  terjadinya  penyakit  serta 

berkembangnya atau meluasnya penyakit yang ada. Efektivitas layanan kesehatan 

ini bergantung pada bagaimana standar layanan kesehatan itu digunakan dengan 

tepat, konsisten, dan sesuai dengan situasi setempat. 

Dimensi efektivitas sangat berkaitan dengan dimensi kompetensi teknis, terutama 

dalam  pemilihan  alternatif  dalam  menghadapi  relative  risk  dan  keterampilan 

dalam mengikuti prosedur yang terdapat dalam standar layanan kesehatan.

d) Dimensi efisiensi layanan kesehatan

Sumber daya kesehatan sangat terbatas, apalagi dalam layanan kesehatan milik 

pemerintah yang pada dasarnya anggaran utama berdasar dari pemerintah. Oleh 

sebab hal tersebut maka dimensi efisiensi sangat berperan penting dalam layanan 

kesehatan. Layanan kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien 

dan atau masyarakat. Layanan kesehatan yang tidak memenuhi standar layanan 

kesehatan umumnya berbiaya mahal, tidak memberikan kenyamanan bagi pasien, 

memerlukan  waktu  lama,  dan  menimbulkan  risiko  yang  lebih  besar  kepada 

pasien. 

e) Dimensi kesinambungan layanan kesehatan

Dimensi kesinambungan layanan kesehatan artinya pasien harus dapat dilayani 

sesuai kebutuhannya, termasuk rujukan. Pasien harus selalu mempunyai akses ke 

layanan  kesehatan  yang  dibutuhkannya.  Karena  riwayat  penyakit  pasien 
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terdokumentasi  dengan lengkap, akurat dan terkini,  layanan kesehatan rujukan 

yang diperlukan pasien dapat terlaksana tepat waktu dan tepat tempat. 

f) Dimensi keamanan

Dimensi  keamanan  maksudnya  layanan  kesehatan  itu  harus  aman,  baik  bagi 

pasien,  bagi  pemberi  layanan,  maupun  bagi  masyarakat  sekitarnya.  Layanan 

kesehatan yang bermutu harus aman dari risiko cedera, infeksi, efek samping atau 

bahaya  lain  yang  ditimbulkan  oleh  layanan  kesehatan  itu  sendiri.  Pasien  dan 

pemberi  pelayanan  harus  terlindung  dari  infeksi  yang  mungkin  terjadi.  Oleh 

sebab itu harus disusun suatu prosedur yang akan menjamin keamanan kedua 

belah pihak. 

g) Dimensi kenyamanan

Dimensi  kenyamanan  tidak  berhubungan langsung dengan  efektivitas  layanan 

kesehatan,  tetapi  mempengaruhi  kepuasan  pasien  atau  konsumen.  Sehingga 

mendorong  pasien  untuk  datang  kembali  berobat  ke  tempat  tersebut. 

Kenyamanan atau kenikmatan dapat menimbulkan kepercayaan pasien terhadap 

organisasi layanan kesehatan tersebut.

h) Dimensi informasi

Layanan kesehatan yang bermutu harus mampu memberikan informasi yang jelas 

tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana layanan kesehatan itu akan dan 

atau  telah  dilaksanakan.  Dimensi  informasi  ini  sangat  penting  pada  tingkat 

puskesmas dan rumah sakit. 

i) Dimensi ketepatan waktu

Agar mencapai tujuan yang diharapkan dan berhasil dalam menjalankan segala 

kegiatan  operasionalnya,  maka  layanan  kesehatan  harus  dilaksanakan  dalam 

waktu dan cara yang tepat, oleh pemberi pelayanan yang tepat, dan menggunakan 

peralatan dan obat yang tepat, serta dengan biaya yang efisien ( tepat ).

j) Dimensi hubungan antar manusia

Hubungan antar manusia merupakan interaksi antara pemberi layanan kesehatan 

(provider)  dengan  pasien  atau  konsumen,  antar  sesama  pemberi  layanan 

kesehatan,  hubungan  antara  atasan  –  bawahan,  dinas  kesehatan,  rumah  sakit, 

puskesmas, pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan lain-lain. Hubungan antar 

56



Bab II : Tinjauan Pustaka

manusia  yang  terjalin  dengan  baik  akan  menciptakan  kepercayaan  atau 

kredibilitas  dengan  cara  saling  menghargai,  menjaga  rahasia,  saling 

menghormati, responsif, memberi perhatian dan lain – lain. 

Dimensi  mutu  layanan kesehatan merupakan suatu kerangka pikir  yang dapat 

digunakan dalam menganalisis masalah mutu layanan kesehatan yang sedang dihadapi, 

dan kemudian mencari solusi yang diperlukan untuk dapat mengatasinya. 

Pelayanan  yang  terpenting  dari  setiap  sistem  layanan  kesehatan  ialah  selalu 

menjamin  mutu  layanan  kesehatan  dan  selalu  melakukan  peningkatan  mutu  layanan 

kesehatan yang diberikannya. 

2.6.3 Pelanggan Layanan Kesehatan

Pada  umumnya  pasien  merupakan  pelanggan  layanan  kesehatan,  tapi  pada 

kenyataannya  dalam  hal  mutu  pasien  merupakan  salah  satu  jenis  pelanggan  layanan 

kesehatan. 

Pelanggan layanan kesehatan terdiri dari dua macam, yaitu pelanggan internal dan 

pelanggan  eksternal.  Pelanggan  internal  adalah  semua  orang  yang  bekerja  dalam 

organisasi layanan kesehatandan pelanggan internal ini sangat penting karena harus dapat 

bekerja  sama  dalam  menghasilkan  layanan  kesehatan  yang  bermutu.  Jika  sebagian 

organisasi tidak bekeja dengan baik, maka dampaknya akan mengenai seluruh mata rantai 

layanan  kesehatan,  dan  akhirnya  pasien  sebagai  pelanggan  eksternal  akan  mendapat 

layanan  kesehatan  yang  tidak  bermutu  dan  kurang  memuaskan.  Pelanggan  eksternal 

adalah orang yang berada di luar organisasi layanan kesehatan yang memperoleh layanan 

kesehatan yang  dihasilkan oleh  organisasi  layanan kesehatan.  Pelanggan eksternal  ini 

meliputi  pasien,  keluarga  pasien,  dokter  praktik  swasta,  dokter  tamu,  pemasok,  dan 

kontraktor,serta pekerja sukarela. 

Kunci  keberhasilan  suatu  organisasi  adalah  berusaha  mengetahui  apa  yang 

dibutuhkan / diinginkan oleh pelanggan dan berupaya untuk memenuhinya.  Di zaman 

sekarang ini  pelanggan  kesehatan  sudah  mulai  mengerti  sistem layanan  kesehatandan 

menginginkan sasuatu yang lebih baik dalam hal mutu layanan kesehatan.
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Adapun  beberapa  kebutuhan  yang  umum  yang  biasanya  dibutuhkan  oleh 

pelanggan eksternal, yakni :

a. Kebutuhan  terhadap  akses  layanan  kesehatan,  artinya  kemudahan  memperoleh 

layanan kesehatan yang dibutuhkan.

b. Kebutuhan,  terhadap  layanan  kesehatan  yang  tepat  waktu,  artinya  tingkat 

ketersediaan layanan kesehatan pada saat dibutuhkan.

c. Kebutuhan  terhadap  layanan  kesehatan  yang  efisien  dan efektif,  artinya  biaya 

layanan kesehatan terjangkau dan benar jumlahnya,  serta layanan semacam itu 

mampu mengurangi atau menghilangkan keluhan atau penyakit 

d. Kebutuhan  terhadap  layanan  kesehatan  yang  tepat  dan  layak,  artinya  layanan 

kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien atau pelanggan.

e. Kebutuhan terhadap lingkungan yang aman, artinya segala upaya dilakukan demi 

keamanan  pelanggan  dan  mengurangi  terjadinya  bahaya  cedera  dan  akibat 

merugikan yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi layanan kesehatan.

f. Kebutuhan  terhadap  penghargaan  dan  penghormatan  pribadi,  artinya  semua 

pelanggan harus diperlakukan sebagai manusia yang penting dan terhormat.

Sedangkan kebutuhan yang dibutuhi pasien, antara lain :

a. Kebutuhan terhadap kesinambungan layanan kesehatan, artinya semua kegiatan 

layanan kesehatan pasien harus dikoordinasikan dengan efektif, baik antar semua 

petugas kesehatan yang terlibat, lintas bagian organisasi ataupun diluar organisasi.

b. Kebutuhan terhadap kerahasiaan, artinya semua informasi pasien harus terjamin 

kerahasiaannya dan rahasia baru dapat dibukan atas izin pasien dan dilakukan leh 

pejabat yang diberi wewenang.

Dengan memperhatikan urutan – urutan mengenai mutu layanan kesehatan , maka 

dapat diidentifikasi masalah layanan kesehatan yang terjadi dan dapat ditentukan akibat 

yang mungkin ditimbulkannya terhadap mutu layanan kesehatan. Dalam masalah seputar 

layanan  kesehatan  sering  kali  dituding  bahwa  akibat  dari  kurangnya  mutu  layanan 

kesehatan adalah kurangnya sumber daya,  dan anggaran yang kurang, padahal apabila 

kita meneliti lebih jauh lagi hal-hal tersebut diakibatkan oleh karena pengelolaan yang 

58



Bab II : Tinjauan Pustaka

buruk dan tidak efektif, sehingga anggaran yang ada tidak digunakan secara bijak, dan 

pada akhirnya layanan kesehatan menghasilkan keluaran yang kurang memuaskan.

Mutu  layanan  kesehatan  yang  diterima  oleh  pasien  sebagai  konsumen  akan 

ditentukan oleh mutu layanan kesehatan yang terdapat di dalam suatu organisasi layanan 

kesehatn.  Mutu  layanan  kesehatan  juga  ditentukan  oleh  mutu  manajemen  organisasi 

layanan itu.  Dengan demikian akan ada hubungan timbal balik antara profesi  layanan 

kesehatan dengan pasien, antara profesi layanan kesehatan, dengan manajemen layanan 

kesehatan, dan antara manajemen layanan kesehatan dengan pasien. Hubungan tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar  2.4

Mutu Hasil Interaksi Pasien-Profesi Kesehatan – Manajemen

    Pasien  atau masyarakat                                               profesi kesehatan

                MUTU

     Manajemen

Tiap  orang  yang  terkain  dengan  pasien  dapat  mempengaruhi  tingkat  mutu 

layananan  kesehatan  baik  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Tingkat  mutu  layanan 

kesehatan yang diperoleh pasien selain ditentukan oleh profesi layanan kesehatan yang 

secara memberi layanan kesehatan tersebut, dipenagruhi juga oleh orang – orang yang 

secara tidak lengsung memebrikan layanan kesehatan, seperti tukang masak, tukang cuci, 

portir,  resepsionis,  penjaga telepon, pemelihara bangunan, tukang kebun, pegawai tata 

usaha, dan lain-lain. 

Pada  gambar  diatas  mutu  layanan  kehatan  digambarkan  pada  bagian  dalam 

segitiga, pasien atau masyarakat dan profesi layanan kesehatan berada pada sisi segitiga, 

sedangkan  manajemen,  berada  pada  alas  segitiga.  Segitiga  tersebut  menggambarkan 

suatu kerangka yang interaktif yang menunjukan bahwa mutu layanan kesehatan sebagai 
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kepentingan  dari  berbagai  pihak  terkait,  profesi  layaanan  kesehatan,  pasien,  penentu 

kebijaksanaan, dan pengambil keputusan, organisasi layanan kesehatan dan masyarakat 

pada umumnya.

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang paling terpenting yang harus di dahului 

oleh  pihak rumah  sakit.  Layanan  kessehatan  yang  bermutu  dari  perspektif  konsumen 

dapat disarikan dalam lima aspek yang berikut ini :

1. Akses 

a. Tersedianya tempat layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat

b. Tersedianya perlakuan tanpa memikirkan kemampuan untuk membayar

c. Dalam keadaan, gawat darurat, hendaknya prosedur rumah sakit yang ada tidak 

diterapkan secara kaku. Keselamatan pasien dipriorotaskan di atas segalanya.

2.  Pilihan dan Partisipasi

a. Partisipasi  dalam  membuat  keputusan  tentang  tindakan  penyembuhan  yang 

menyangkut dirinya

b. Informasi yang jelas apa yang menjadi hak pasien, seperti pilihan pemeriksaan 

seperti risiko masing – masing dan alternatif pengobatan lain sebelum melakukan 

tindakan penyembuhan

c. Memberikan  peluang  bagi  pasien  untuk  menerima  dan  menolak  jika 

diikutsertakan dalam kegiatan riset oleh dokter dan mahasiswa kedokteran. 

3. Informasi

a. Informasi  tentang  dokter  atau  paramedis  yang  menangani  selama  menjalani 

perawatan atau bertanggung jawab terhadap pasien.

b. Informasi tentang penyakit pasien dan kalau diperbolehkan menggunakan second 

opinion

c. Akses pada medical record dan rahasia panyakit pasien.

d. Memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  siapa  dokter  atau  paramedis  yang 

menangani atau bertanggung jawab terhadap pasien.

e. Memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  siapa  dokter  atau  paramedis  yang 

menangani atau bertanggung jawab terhadap paisen

f. Memberikan  informasi  perkiraan  berapa  lama  pasien  harus  tinggal  sakit  dan 

perkiraan biaya yang harus disediakansebelum menjalani pemeriksaan.
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4. Kualitas

a. Respect dalam melakukan pengobatan, menjaga kehormatan dan privasi pasien 

dan menjalankan sesuai dengan S.O.P

b. Rasionalisasi  resep,  dalam masa  krisis  perlu  menggalakan  kembali  pemberian 

atau penulisan resep yang rasional.

c. Rasionalisasi obat, perlu dikampanyekan didukung semua level. 

d. Medical audit,  mengaplikasikan medical audit  merupakan salah satu cara yang 

objektif  untuk mengevaluasi kualitas pelayanan. Medical audit menyangkut soal 

struktur, proses, outcome dan biaya.

e. Hubungan antara Dokter  dengan pasien,  interaksi  antara dokter  dengan pasien 

juga  harus  ditingkatkan,  upaya  untuk  saling  pengertian  dan  untuk  saling 

menghargai dan respek terhadap hak dan kewajiban masing-masing.  

5. Mekanisme Pengaduan Konsumen 

Ada  kesempatan  untuk  diskusi  setiap  pertanyaan  atau  pengaduan  yang 

kemungkinan dimiliki pasien selama perawatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada 

setiap penyediaan jasa termasuk kesehatan, kesalahan dapat terjadi yang terpenting 

bagi konsumen adalah adanya mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa antara 

konsumen dan penyedia.  Dan klaim konsumen juga dapat  digunakan untuk upaya 

perbaikan dalam memberikan layanan kesehatan.
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