
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Pengertian Hubungan 

   Pengertian hubungan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005;409) : 

1. Keadaan berhubungan  

2. Kontak 

3. Sangkut paut  

4. Ikatan 

Dari beberapa pengertian di atas, penulis memilih pengertian yang pertama, 

yaitu : “ Keadaan berhubungan” karena sesuai dengan judul yang akan penulis bahas 

yaitu  hubungan pemeriksaan operasional  dengan efektivitas pengendalian intern 

penjualan. 

 

2.2   Pemeriksaan Operasional 

2.2.1    Pengertian Pemeriksaan Operasioanal 

 Dengan semakin meningkatnya kebutuhan informasi yang dapat membantu 

operasi pada setiap perusahaan, maka peranan pemeriksaan perusahaan telah berubah, 

dimana pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan 

keuangan atau ketaatan pada peraturan yang berlaku tetapi juga diperluas pada 

pemeriksaan masalah-masalah operasional. 

 Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang 

dimaksud dengan pemeriksaan operasional yang diungkapkan oleh para ahli. 

Persamaan kedua jenis ini adalah bahwa pemeriksa sama-sama melakukan 

perbandingan antara standar atau kriteria tertentu dengan pelaksanaan yang 

dijalankan. Standar dalam pemeriksaan operasional berasal dari dua sumber dari 

perusahaan itu sendiri dari lingkungan industri ditempat perusahaan itu beroprasi 



Pengertian Pemeriksaan operasional menurut Cosler dan Crochet yang dikutip 

oleh Amin Widjaya Tunggal dalam bukunya Dasar-dasar Pemeriksaan Operasional 

(Dasar-dasar Audit Operasional) (2008;13) yaitu: 

 “Pemeriksaan operasional (Operational Audit) adalah suatu proses yang 
sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi, dan ekonomi 
operasi dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang 
yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan rekomendasi perbaikan.” 

 

 Dari definisi yang diungkapkan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemeriksaan operasional mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang 

terstruktur dan diorganisasi dengan tujuan untuk membantu manajemen dari 

organisasi yang diaudit untuk memperbaiki effectiviness, efficiency dan economy dari 

operasi. 

  

2.2.2   Independensi dan Kompetensi Pemeriksa Operasional 

 Dalam setiap penugasan pemeriksa harus senantiasa mempertahankan sikap 

independen, pemeriksa bersikap tidak memihak kepada siapapun, selain memihak 

kepada kebenaran berdasarkan timbang keahliannya. Sikap independen tersebut tidak 

saja pada manajemen dan pemiik perusahaan akan tetapi juga pada pihak-pihak lain. 

 Dua hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang auditor operasional 

adalah dia harus independen dan kompeten. 

1. Independensi 

Penting diketahui kepada siapa laporan auditor ditujukan guna memastikan 

bahwa penyelidikan dan rekomendasi dibuat tanpa penyimpangan. Independensi 

jarang menjadi masalah bagi auditor kantor akuntan publik karena mereka tidak 

bekerja pada perusahaan yang diperiksa. Independensi auditor intern dipertinggi 

dengan menentukan agar bagian auditor intern melapor pada dewan direksi atau 

direktur utama, demikian pula auditor pemerintah hendaknya melapor pada suatu 

tingkat di atas bagian operasional. 



Auditor tidak boleh bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

operasi dalam perusahaan atau untuk memperbaiki kekurangan bila ditemukan 

operasi yang tidak efektif atau tidak efisien. 

Menurut The Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Arens & 

Loebbecke yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2002;8) dalam bukunya 

Auditing pendekatan terpadu adalah sebagai berikut: 

“Auditor intern harus bersikap independen terhadap aktivitas yang 
mereka periksa. Auditor intern akan independen bila mereka dapat 
melaksanakan pekerjaan mereka secara bebas dan objektif. 
Independensi memungkinkan auditor intern menyampaikan 
pertimbangan yang tidak memihak dan tidak menyimpang yang perlu 
bagi pelaksanaan audit yang layak. Ini dicapai melalui status organisasi 
dan objektivitas”.  

 

2. Kompetensi 

Kompetensi diperlukan untuk  menentukan penyebab masalah-masalah 

operasional dan membuat rekomendasi yang sesuai. Kompetensi merupakan masalah 

utama, bila pemeriksaan operasional menyangkut masalah-masalah operasi yang 

bercakupan luas. 

Dari uraian di atas diketahui bahwa independensi dan kompetensi merupakan dua 

unsur yang harus melekat dalam diri seorang auditor. Independensi menjadikan 

auditor objektif dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai dalam 

pemeriksaannya, sedangkan kompetensi menjadikan auditor professional dalam 

menjalankan pemeriksaannya. 

 

2.2.3 Tujuan Pemeriksaan Operasional 

Menurut Amin Widjaya Tunggal dalam bukunya Dasar-dasar Pemeriksaan 

Operasional (Dasar-dasar Audit operasional) (2008;40) menyebutkan tujuan dari 

pemeriksaan operasional sebagai berikut: 



1. Objek dari operasional adalah untuk mengungkapkan kekurangan dan ketidak 

beresan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk 

memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan. 

2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien. 

3. Untuk mengusulkan pada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai 

tujuan apabila manjemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang 

pengelolaan yang efisien. 

4. Pemeriksaan operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dan pengelolaan. 

5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap 

fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada 

manajemen. 

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif 

dan efisien dari tujuan tanggung jawab mereka. 

 

Menurut Lindberg dan Caln beberapa alasan tentang diadakannya pemeriksaan 

operasional adalah: 

1. Manajemen puncak ingin mendapatkan kepastian tentang kefektifan unit, fungsi, 

atau perusahaan walaupun semua tampak dalam keadaan baik, seperti halnya para 

pimpinan menjalani “medical checkup” secara rutin. 

2. Pemeriksaan operasional dilakukan karena ditemukan atau dirasakan adanya 

masalah. 

3. Pihak luar (misalnya penyumbang atau kreditor) ingin mendapat kepastian bahwa 

dana yang digunakan dengan baik sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui 

oleh penerima dana. 

4. Badan pemerintah yang mengelola peraturan memerlukan laporan pemeriksaan 

operasional sebagai masukan atau dasar tambahan untuk menilai prestasi operasi 

dan posisi keuangan dari suatu lembaga. 

 



2.2.4   Program Pemeriksaan Operasional 

 Penyususnan program pemeriksaan atas rencana tugas yang akan dilakukan 

selama kegiatan pemeriksaan operasional. Program pemeriksaan merupakan rencana 

yang sistematis untuk melakukan audit. 

 Menurut Arens & Loebbecke (2000;185) program pemeriksaan (audit 

program) adalah: 

“The detailed instructions for the entire collection of evidence for an audit 
area or entire is called an audit program” 

Menurut SPAI (2004;16) bahwa program pemeriksaan (audit program) adalah: 

“Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, 
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama 
penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum 
dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus 
mendapatkan persetujuan”. 

 
Program pemeriksaan merupakan penjelasan secara terperinci yang berisi 

daftar dari prosedur pemeriksaan . biasanya juga menyatakan ukuran sampel, item-

item yang dipilih, dan saat pelakasanaan setiap program pemeriksaan umumnya 

mengandung dua unsur pokok, yaitu: 

1. Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai dan cara pendekatan pemeriksaan 

yang dipilih. 

2. Langkah-langkah kerja atau prosedur pemeriksaan yang meliputi persiapan 

pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjuatan. 

Program yang baik terdapat hal-hal sebagai berikut: 

1. Tujuan pemeriksaan dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas 

pekerjaan yang direncanakan. 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

3. Langkah-langkah yang terperinci mengenai pekerjaan yang harus dilakukan  

4. Menggambarkan uraian prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat 

fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh auditor. 

5. Berisi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi secara tepat. 



2.2.5 Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional 

Sebelum melakasanakan tugasnya, pemeriksaan operasional hendaknya 

merencanakan tahap-tahap yang akan dilaksanakannya. Hal ini perlu dilakukan 

karena hasil yang diperoleh dalam suatu tahap pemeriksaan akan mempengaruhi 

tahap-tahap berikutnya, dengan adanya perencanaan diharapkan pemeriksaan dapat 

mengkoordinasikan tahap-tahap pemeriksaan tersebut, dengan demikian tujuan 

pemeriksaan dapat dicapai. 

Menurut Soekirno Agoes dalam bukunya Auditing (Pemeriksaan Akuntan) 

(2004;178-180) menyatakan bahwa kegiatan pemeriksaan operasional meliputi tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Prelimenary Survey (Survei pendahuluan) 

  Tujuan dari survei pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi umum 

dan latar belakang dalam waktu yang relatif singkat, mengenai semua aspek dari 

organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa 

agar dapat diperoleh atau gambaran yang memadai mengenai objek penelitian. 

2. Penelaahan dan pengujian atas sistem manajemen 

Istilah sistem pengendalian manajemen yang digunakan mencakup 

keseluruhan sistem organisasi, termasuk perencanaan, kebijaksanaan prosedur 

yang ditetapkan dan praktek-praktek yang dijalankan dalam pengelolaan kegiatan 

dalam perusahaan. 

Sistem pengendalian manajemen mencakup seluruh kegiatan-kegiatan 

manajemen, baik yang mencakup akuntansi, maupun tidak baik kegiatan 

manajemen didalam maupun diluar perusahaan. Jika auditor dapat memperoleh 

bukti-bukti yang kompeten dalam melaksanakan penelaahan dan pengujian atas 

sistem pengendalian manajemen, berarti auditor dapat meyakinkan dirinya 

mengenai keandalan informasi yang diperoleh dari sistem pengendalian 

manajemen. 

 



3. Pengujian Terinci 

Dalam tahapan ini auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, 

kompeten, material dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa 

saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan 

penyimpangan-penyimpangan tersebut dan besar kecilnya efek tersebut yang 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus 

diikhtisarkan, dari ikhtisar tersebut harus bisa ditentukan temuan-temuan hasil 

audit yang mengakibatkan terjadinya tidak efisien dan pemborosan yang 

diperlukan untuk penyusunan laporan manjemen audit.  

4. Pengembangan Laporan 

Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran dan harus di 

review oleh audit manajer sebelum didiskusikan oleh auditee. Komentar auditee 

mengenai apa saja yang disajikan dalam konsep laporan harus diperoleh 

sebaiknya secara tertulis. Auditee bisa saja berbeda pendapat mengenai temuan 

dan perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam laporan audit.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam audit operasional juga 

perlu menentukan ruang lingkup penugasan, selain itu juga perlu menetukan staf yang 

tepat dalam penugasan mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit 

organisasional, memahami struktur pengendalian intern dan memutuskan bahan bukti 

yang tepat yang harus disimpulkan. 

 

2.2.6 Laporan Pemeriksaan Operasional 

Setelah tahap pemeriksaan lanjutan selesai dilakukan pemeriksa dapat 

menyusun laporan pemeriksaan formal, dalam penyusunan laporan tersebut 

mencakup kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengorganisasian dan pengkonsepan laporan yang meliputi pengutaraan temuan 

rekomendasi dan manfaat. 

b. Pengembangan rencana implementasi dan tabel waktu rekomendasi bila sesuai 



c. Pendiskusian konsep laporan dengan para pejabat dan manajer yang sesuai 

dengan organisasi yang diteliti, dan apabila berbeda dengan pihak yang 

memberikan tugas  

d. Meskipun laporan pemeriksaan merupakan langkah terakhir dari langkah 

pemeriksaan lanjutan sebaiknya penyusunan laporan tidak menunggu sampai 

tahap pemeriksaan lanjutan benar-benar selesai. Pemeriksa operasional harus 

sudah mulai menulis sejak mulai melakukan pemeriksaan. Untuk memastikan 

kebenaran isi laporan tersebut, pemeriksa harus selalu menyesuaikan dengan 

perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 

 

2.2.7 Tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional 

  Pada tahap ini pemeriksa operasional memantau tindakan yang dilakukan oleh 

objek yang diperiksa berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa 

operasional.  

 Sebelum melakukan tindak lanjut tersebut, diadakan diskusi terlebih dahulu 

dengan bagian yang terkait untuk mengetahui dan menjelaskan lanhkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, dijelaskan juga tentang 

resiko yang akan terjadi apabila tindak lanjut dilakukan. 

 

2.3 Efektivitas  

2.3.1 Pengertian Efektivitas 

Secara umum efektivitas adalah suatu bauran atau angka yang menunjukkan 

sampai seberapa jauh sasaran tercapai.  

 Adapun pengertian efektivitas menurut Anthony & Govindrajan (2001;111) 

adalah: 

 “Effectiveness is refers to relationship between a responsibility center’s 
output and its objectives”. 

Pengertian efektivitas menurut Arens et al (2003;738) adalah sebagai berikut: 



 “Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 
efficiency refers to the resources used to achieve those objective”.  

  

 Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

suatu tingkat keberhasilan dalam usaha mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi 

yang telah ditentukan dan berhubungan dengan hasil-hasil dari suatu kegiatan dan 

sebagai alat Bantu bagi manjemen untuk mengetahui hasil kegiatan tersebut. 

 

2.4 Pengendalian Internal 

Berkembangnya perusahaan dalam bentuk yang lebih luas dan kompleks, 

menyebabkan terbatasnya kemampuan pimpinan dalam mengikuti dan 

mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan. Hal ini yang menyebabkan pimpinan 

untuk mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Sebagai akibatnya, orang 

yang diberi tanggung jawab tersebut harus mempertanggungjawabkan hasil 

pekerjaannya kepada pemberi tugas pimpinan. 

Dalam hal ini pimpinan tidak cukup hanya menerima pertanggungjawaban 

dari bawahan mengenai pelaksanaan tugas tersebut, tetapi juga harus melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut agar tidak terjadi penyelewengan atau 

penyalahgunaan wewenang oleh bawahan. Oleh karena itu diperlukan suatu 

pengendalian internal yang cukup baik dan memadai dalam perusahaan sebagai suatu 

alat yang dapat membantu pimpinan dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas yang 

ada dalam perusahaan. 

Menyelenggarakan suatu pengendalian internal yang memadai merupakan 

tanggung jawab manajemen. Hal ini diungkapkan oleh I.A.I (2001;319) adalah 

sebagai berikut: 

“Penyusunan dan penyelenggaraan pengendalian internal merupakan 
tanggung jawab manajemen. Untuk memberikan keyakinan yang bahwa 
tujuan usaha akan tercapai, pengendalian internal secara terus menerus 
merupakan supervisi dari manajemen untuk menetukan apakah 
pelaksanaan sesuai dengan yang dikendaki dan diubah semestinya sesuai 
dengan perubahan kondisi yang melingkupinya”.     



 

Pengendalian diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selain 

dengan semakin luas dan kompleksnya perusahaan, manajemen dihadapkan pada 

keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan. 

Keadaan inilah yang menyebabkan manjemen melimpahkan tanggung jawab dan 

wewenagnya untuk memastikan bahwa kegiatan perusahan telah sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dari itu diperlukan 

sistem pengendalian internal. 

 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Seperti yang telah dikemukakan dalam penjelasan sebelumnya, pengendalian 

internal dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini 

tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Arens et al (2003;270) adalah 

sebagai berikut : 

“A sistem of internal control consist of policies and procedures designed to 
provide management with reasonable assurance that the company achieves 
its objectives and goals”. 
 
Pengertian pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh The Committee 

of Sponsoring Oganization of The Treadway Commision (COSO) yang dikutip oleh 

Bodnar dan Hapwood (2001;182) adalah sebagai berikut: 

“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors 
management and other personel-designed to provide reasonable assurance 
regarding achievement of objectives in the following categories: (a) 
Reliability of  financial reporting, (b)Effectiveness and efficiency of 
operation, (c)Complience with applicable laws and regulation”.  

 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian internal meliputi hal-hal 

yang dapat berhubungan dengan aktivitas keuangan sampai pengendalian dengan 

pencatatan termasuk pula pelaksanaan prosedur dijalankan dengan aktivitas 

keuangan. Sedangkan pengendalian administrasi behubungan dengan pengendalian 



atas kebijaksanaan pimpinan perusahaan yang dilaksanakan oleh aparat perusahaan. 

Pengendalian akuntansi lebih banyak berhubungan dengan transaksi-transaksi serta 

catatan keuangan, sedangkan pengendalian administrasi behubungan dengan 

pelayanan dan pemberian saran kepada manajemen diluar transaksi dan pencatatan 

keuangan. 

Pada kenyataannya pelaksanaan pengendalian akuntansi dan pengendalian 

administrasi cenderung lebih banyak untuk saling berhubungan satu sama lain dalam 

proses transaksi. 

Selain itu dalam perusahaan yang telah berkembang akan timbul suatu 

pelimpahan wewenang yang diberikan pimpinan kepada bawahannya dan selanjutnya 

mengawasi apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pengendalian internal yang baik 

haruslah disetai dengan adanya pemisahaan fungsi yang  jelas, sehingga para 

karyawan dapat bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang diberikan padanya. 

Dengan pemisahaan fungsi yang jelas diharapkan akan dapat memberikan efisiensi 

dan efektivitas kerja sehingga dapat menekan penyelewengan yang tidak diharapkan. 

 

2.4.2 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Suatu sistem pengendalian internal harus memiliki komponen-komponen 

tertentu untuk meningkatkan kemungkinan diperolehnya data yang dapat dipercaya, 

efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Menurut Arens et al (2003;284) unsur-unsur pengendalian internal 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Internal control includes five categories of controls that mangement’s 
control objectives will be met. These  are called the components of internal 
control: 
1. The Control Environment 
2. Risk Assesment 
3. Control Activities 



4. Information and Communication 
5. Monitoring”. 

 

Komponen pengendalian internal ini saling berhubungan dan merupakan 

persyaratan agar tujuan dari pengendalian internal yang terdiri dari tiga kategori 

tersebut dapat tercapai. 

Adapun penjelasan dari kelima komponen pengendalian internal yang telah 

disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. The Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Merupakan suatu lingkungan pengendalian, artinya segala sesuatu yang 

melingkupi dan mempengaruhi keberadaan suatu sistem pengendalian. Yang 

termasuk kedalam lingkungan pengendalian adalah integritas, nilai-nilai etika dan 

kompetensi dari orang-orang dalam organisasi dalam suatu perusahaan. 

2. Risk Assesment (Penetapan Risiko) 

Merupakan penetapan risiko sehubungan dengan sistem pengendalian 

perusahaan. Risiko tersebut antara lain risiko bawaan (inherent risk) dan risiko 

pengendalian (control risk). Usaha penetapan risiko ini sangat menentukan dalam 

usaha pengendalian yang terbaik sehubungan dengan adanya penetapan risiko yang 

mungkin terjadi dan pendesainan sistem pengendalian yang akan 

mengurangikemungkinan terjadinya risiko tersebut. 

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Merupakan usaha atau langkah yang ditunjukan untuk mengendalikan 

aktivitas-aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya, dan usaha ini dilakukan 

agar tujuan pengendalian internal tercapai sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

Aktivitas-aktivitas pengendalian tersebut biasanya dapat dikategorikan seperti adanya 

usaha-usaha sebagai berikut: 

1) Pengadaan pegawai yang cakap dan dapat dipercaya dengan wewenang dan 

tanggung jawab yang jelas. Hal terpenting dalam sistem pengendalian adalah 



pegawai . pegawai yang efisien dapat bekerja dengan tingkat kepercayaan yang 

cukup tinggi sehingga pelaksanaan sistem dapat berlangsung dengan baik. 

2) Pemisahaan tugas yang tepat 

Dalam melaksanakan pengendalian internal haruslah ada pemisahan tugas yang 

tepat sehingga pegawai dapat bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang 

diberikan kepadanya. 

Ada empat pemisahan tugas, antara lain: 

a) Pemisahan tugas antar orang-orang yang menyimpan asset dan petugas 

pembukuan. 

b) Pemisahan tugas antara orang yang memberikan otorisasi suatu transaksi 

dengan petugas yang menyimpan asset tersebut. 

c) Pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi 

d) Pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. 

3) Prosedur Otorisasi yang tepat 

Otorisasi yang bersifat umum atau khusus, dimana dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai otorisasi umum, maka pimpinlah yang menyusun kebijakan 

organisasi untuk diikuti oleh organisasi tersebut, sedangkan otorisasi khusus 

diberikan untuk setiap transaksi. 

4) Dokumentasi dan Catatan yang Memadai 

Dokumentasi dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi 

dimasukkan,dibukukan dan dijumlahkan. 

Dokumen dan catatan harus dibuat sebagai berikut: 

a) Bernomor urut untuk pengontrolan dokumen. 

b) Dibuat pada saat periode terjadinya transaksi atau segera setelah transaksi 

dilakukan. 

c) Sedapat mungkin dirancang untuk berbagai kegunaan. 

d) Disusun sedemikian rupa sehingga mendorong penyajian secara tepat. 

e) Cukup ringkas dan mudah dimengerti. 



f) Kontrol secara fisik atas harta dan catatan. 

g) Misalnya pengontrolan barang secara fisik digudang perusahaan. Pengamanan 

secara fisik juga perlu untuk catatan dokumen. 

h) Pengecekan yang bebas. 

i) Merupakan penelitian kembali secara terus menerus terhadap ke enam unsur 

tersebut karena sistem cenderung akan berubah-ubah mengikuti 

perkembangan perusahaan. 

4. Information and Communication (informasi dan komunikasi) 

Merupakan suatu komponen pengendalian internal yang berhubungan dengan 

usaha penginformasian dan pengkomunikasian informasi-informasi yang terkait dan 

berhubungan. 

Informasi dan komunikasi akan mengarahkan pada metode-metode untuk 

mengidentifikasikan, merangkap, dan mengkomunikasiakan informasi-informasi 

yang terkait dengan satu kerangka kerja waktu yang memungkinkan orang-orang 

untuk menemukan tanggung jawab mereka. 

 

5. Monitoring (pengawsan) 

Merupakan suatu komponen pengendalian internal yang berhubungan dengan 

usaha pemantauan semua aktivitas pengendalian. Usaha ini ditujukan agar aktivitas-

aktivitas tersebut selalu sesuai dengan yang direncanakan baik dengan tujuan 

perusahaan secara umum maupun tujuan pengendalian internal yang terdiri dari tiga 

kategori tersebut. Komponen ini bergabung untuk membentuk suatu sistem 

pengendalian yang terintegrasi. Untuk menyimpulkan bahwa pengendalian internal 

itu efektif dalam beberapa kategori tujuan operasi, pelaporan uang dan kepatuhan, 

semua komponen tersebut harus ada dan berfungsi dengan baik. 

 

 

 



2.4.3 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian sangat diperlukan untuk kepentingan pimpinan, karena 

kemampuan pimpinan sangat terbatas untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada 

di perusahaan. Oleh karena itu pimpinan bertanggungjawab untuk mengendalikan 

suatu pengendalian internal yang baik, menunjang dan meningkatkan perusahaan 

tersebut  agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Dalam suatu 

pengendalian internal yang memadai terkandung tujuan-tujuan yang dapat membantu 

manjemen dalam mencapai setiap tujuan perusahaan. 

Adapun tujuan dilakukannya pengendalian internal menurut Arens et al 

(2003;271-272) adalah: 

1. Reliability of Financial Reporting 
Management has both a legal responsibility to be sure that the 
information is fairly prepared in accordance with reporting 
requirements such as GAAP. 

2. Efficiency and Effectiveness of Operations 
Control whitin an organization are meant to encourage efficient and 
effective use of  its resources, including personel, to optimize the 
company’s golas. 

3. Compliance with Applicable laws and Regulation  
Organization are required to follow many laws and regulations. Some 
are only indirectly related to accounting. Examples include 
environmental protection and civil rights laws. Others are closely related 
to accounting, such as income tax regulations and fround. 

 
 Pengertian tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Keandalan Pelaporan Keuangan 

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan bahwa 

laporan keuangan telah disajikan secara jujur dan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan seperti GAAP. 

2. Efisiensi dan Efektivitas Operasi 

Pengendalian dalam organisasi dimaksudkan untuk mendorong efektivitas dan 

efisiensi dari pengguna sumber daya, termasuk tenaga kerja, untuk memberikan 

keyakinan dan pencapian tujuan organisasi. 



3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan 

Organisasi diwajibkan mengikuti hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa diantara peraturan tersebut berhubungan secara tidak langsung dengan 

akuntansi seperti hukum perlindungan lingkungan dan hukum mengenai hak sipil. 

Namun beberapa dianranya berhubungan dekat dengan akuntansi, seperti 

peraturan perpajakan dan penggelapan. 

 Selain itu ada tujuan pengendalian internal lain yang tersirat, karena dianggap 

akan ikut tercapai jika tujuan utama pengendalian internal tercapai. Tujuan lain 

tersebut yaitu menjaga keamanan harta perusahaan. Dalam menjaga keamanan 

perusahaan, perlu ditetapkan kebijakan yang tepat, yang meliputi kebijakan 

dimana hanya orang-orang yang diberi wewenang saja yang dapat menyimpang 

dan mengambil harta perusahaan. Selain itu diperlukan juga adanya keamanan 

fisik terhadap harta perusahaan. 

 

2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang baik tidak berarti mencerminkan suatu keadaan 

yang ideal. Karena bagaimanapun baiknya suatu pengendalian internal, sebagai 

ciptaan manusia memiliki kelemahan dan juga keterbatasan.  Seperti dikemukakan 

oleh Sawyer (2001;5-10) sebagai berikut: 

“SAS 78 recognize that certain limitation exist with respect to internal control, 

include: 

1. Human errors or mistake, individuals may misunderstand their 
responsibilities or make simple errors in conducting their internal 
control related duties. For example individuals verifying the 
mathematical accuracy of sales invoices may fail to detect mistakes 
because of  fatique, carelessness, or distraction. 

2. collusion between two or more individuals, while segregation of duties. 
For example individuals can commit an conceal a defalcation, 
employees having the responsibilities of authorization, recording, and 
custody of assets could collaborate (or collude) to commit a defalcation. 

3. Management override of internal control. For example, assume that a 
control activity is implemented only allow purchase unauthorized 



vendor and provide the documentation to aperson a higer position of 
responsibility. That individual may simple submit the purchase for 
processing resulting in a circumvention in a control activities”. 

 

Kelemahan dan keterbatasan pengendalian internal dapat diuraikan sebagi berikut: 

1. Kesalahan dan Pertimbangan 

Seringkali, manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil 

secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak 

adanya perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Merupakan tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi 

ini dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang melindungi 

kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terditeksinya 

kecurangan oleh struktur pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh Manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manjer, penyajian kondisi 

keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya Lawan Manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak 

mungkin dilakukan manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan 

secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

struktur pengendalian internal. 



2.5 Penjualan 

2.5.1 Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah tindak lanjut dari pemasaran yang merupakan kegiatan yang 

sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Melalui aktivitas 

penjualan ini peruasahaan berhubungan dengan pihak lain. Dimana terjadi 

penyerahan barang dan perolehan kas yang senilai dengan barang tersebut. 

Pada dasarnya setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penjualan barang 

maupun penjualan jasa. Hasil penjualan tersebut yang telah dikurangi dengan biaya-

biaya akan menghasilkan laba yang akan digunakan perusahaan untuk kelangsungan 

usahanya. Secara sederhana penjualan diartikan sebagai pengaliahan atau 

pemindahan hak pemilik atas barang atau jasa dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari pihak penerima barang dan 

jasa sebagai timbal balik dari penyerahan tersebut. 

Dalam melaksanakan bisnisnya perusahaan berusaha memperoleh pendapatan 

yang maksimal. Sumber pendapatan adalah penjualan produk atau jasa , menurut 

Kotler (2000;120) pengertian penjualan sebagai berikut: 

“Sales is business transaction involving the delivery (le giving) of 
commondity, as an item of merchandise in exchange for (the receipt of) 
cash,apromise to pay of money equivalent, or for combination of these item; 
it is recorded and reported in terms of amount of it sucg cash, promise to 
pay..”.  

 
 Yang dimaksud penjualan barang dan jasa yang menjadi objek utama dari 

operasi perusahaan dan berlangsung secara rutin. Sedangkan penjualan yang tidak 

rutin dan hanya sekali-sekali tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti penjualan 

aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi. 

 Kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan erat kaitannya 

dengan masalah distribusi. Agar distribusi dapat dilakukan dengan baik, maka harus 

diketahui terlebih dahulu klasifikasi yang diinginkan. 



 Kegiatan penjualan pada setiap perusahaan merupakan pusat perhatian utama, 

karena keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuan untuk 

menjual barang atau jasa kepada konsumen. 

 Kegiatan penjualan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pemasaran dan 

dapat diartikan sebagai pemindahan hak kepelikan barang atau jasa dari pihak 

pertama kepada pihak kedua yang disertai dengan penyerahan imbalan dari pihak 

penerima barang atau jasa dari pihak pemberi. 

 Untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam upaya pencapaian tujuan yang 

ditetapkan oleh perusahaan, aktivitas penjualan perlu direncanakan dengan baik 

terlebih dahulu . 

 Dari perencanaan penjualan harus diperhatikan kondisi perusahaan 

(kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan ) artinya untuk dapat 

mencapai volume penjualan, harus selalu memperhatikan keadaan perekonomian di 

masa mendatang, dan dalam hal ini bagian penjualan harus selalu diikutsertakan 

dalam penentuannya. 

 

2.5.2 Pengendalian Internal Penjualan 

Pelaksanaan fungsi penjualan mempunyai hubungan erat dengan tujuan 

perusahaan, karena dalam kegiatan penjualan ini diharapkan untuk mendapat laba 

secara maksimal dan kontinyu. Sehingga perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Laba yang telah diperoleh sebagai akibat terjadinya aktivitas 

penjualan, maka penjualan ini harus dapat dikendalikan sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Sehingga pimpinan perusahaan harus membuat pengendalian internal 

penjualan yang memadai. 

Tujuan pengendalian internal penjualan adalah untuk mencapai tujuan 

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

hal tersebut dapat dikendalikan dengan baik, maka tujuan utama perusahaan dapat 



dicapai. Menurut Arens et al (2003;382), tujuan dari pengendalian internal atas 

penjualan adalah: 

1.“Recorded sales are to shipments actually made to exoting custemers 
(Existence). 

2.Exiting sales transaction are recorded (Completeness). 
3.Recorded sales are for amount of goods shipped and are correctly billed 

and recorded (Accurancy). 
4.Sales transaction are properly classified (Clasification). 
5.sales are recorded on the correct dates ( Timing). 
6.Sales transaction are properly included in the accounts receivable master 

file and are correctly summarized (Posting and Summarization)”. 
 
Jadi tujuan dari pngendalian internal penjualan adalah: 

1. Eksistensi, transaksi yang tercatat memang eksis. Tujuan ini berkenan dengan 

apakah transaksi yang dicatat secara actual memang terjadi memasukkan 

penjualan dalam jurnal penjualan dimana penjualan tidak terjadi merupakan 

penyimpangan dari tujuan eksistensi tujuan. 

2. Kelengkapan, transaksi-transaksi yang ada telah dicatat. Tujuan ini menyangkut 

apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam jurnal. Secara actual telah 

dimasukkan. Kelalaian memasukan satu penjualan dalam jurnal penjualan dan 

buku besar sedangkan penjualan tersebut terjadi, merupakan penyimpangan dari 

tujuan klengkapan. 

3. Akurasi, transaksi yang tercatat disajikan pada nilai yang benar. Tujuan ini 

menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi. Untuk transaksi 

penjualan, akun merupakan penyimpangan dari tujuan akurasi jika kuantitas 

barang yang dikirim berbeda dengan kuantitas yang ditagih, harga jual yang salah 

dipakai untuk penagihan, terjadi kesalahan perkalian atau penjumlahan dalam 

penagihan, atau jumlah yang salah dicantumkan dalam jurnal penjualan. 

4. Klasifikasi, transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan 

tepat. Contoh salah klasifikasi untuk penjualan antara lain penjualan tunai 

diklasifikasi sebagai penjualan kredit, mencatat penjualan aktiva tetap operasi 



sebagai pendapatan, dan salah mengklasifikasikan penjualan komersial sebagai 

penjualan intern. 

5. Saat pencatatan, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Kesalahan saat 

pencatatan terjadi jika transaksi tidak dicatatat pada tanggal transaksi terjadi. 

Transaksi penjualan, misalnya seharusnya dicatat pada tanggal pengiriman. 

6. Posting pengikhtisaran transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam 

berkas induk dan diiktisarkan dengan benar. Tujuan ini menyangkut apakah 

keakuratan transfer informasi dari transaksi yang tercatat dalam jurnal ke catatan 

tambahan dan buku besar. Misalnya jika transaksi penjualan dicatat dalam catatan 

konsumen yang berbeda atau pada jumlah yang berbeda diberkas induk, hal ini 

merupakan penyimpangan dari tujuan ini. 

Pengendalian intern yang memadai atas penjualan dapat membantu pimpinan 

dalam hal : 

1.  Menjamin kelancaran aktivitas penjualan yang memungkinkan segala sesuatunya 

dapat diselesaikan secara sempurna dan tepat waktu sehingga akan menimbulkan 

rasa percaya pada konsumen. 

2. Memberikan jaminan terhadap kebenaran dan kelengkapan tentang data keuangan 

hasil penjualan, sehingga kemungkinan penyalahgunaan dan penyelewengan 

dapat dihindarkan. 

3. pengendalian internal yang memadai dapat menekan terjadinya kesalahan atau 

penyelewengan itu terjadi hal ini dapat diketahui dan di atasi dengan cepat. 

Untuk dapat mengamankan hasil penjualan secara lengkap, maka pimpinan 

melalui pengendalian intern penjualan dapat mengambil langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mengadakan pemisahan fungsi yang jelas antara: 

a. Petugas yang melakukan transaksi penjualan  

b. Petugas yang melakukan pencatatan penjualan 

c. Petugas yang melakukan penyimpangan barang 



2. Menciptakan prosedur penjualan yang jelas, ringkas, tegas dan mudah dimengerti 

sehingga dapat dilaksanakan oleh para petugas penjualan. 

3. Praktek yang sehat harus diikuti dan dilaksanakan oleh para petugas dalam 

melaksanakan fungsi penjualan. 

Pengendalian penjualan dapat pula dilakukan melalui: 

a) Anggaran penjualan 

Dalam pengendalian melaui anggaran ini, yang harus diperhatikan antara lain 

adalah mengenai penetapan harga jual. Oleh karena itu dalam menyusun 

anggaran ini diperlukan data akuntansi yang dapat diandalkan baik mengenai 

perkembangan pasar maupun tingkat tingkat harga dipasar. Sehingga 

anggaran dapat dijadikan pedoman oleh manajemen dalam menilai 

keberhasilan pelaksanaan penjualan. 

b) Penetapan orang yang bertanggungjawab atas penjualan 

Adanya pembagian tugas semacam ini, yaitu pemisahan fungsi penugasan. 

Wewenang melakukan transaksi, pembukuan dan penyimpanan barang, 

merupakan syarat pengendalian intern yang baik, dan hal ini nampak dalam 

struktur organisasi perusahaan. 

c) Penetapan prosedur Penjualan  

Untuk memperoleh laba yang diinginkan, maka perlu adanya tindakan dan 

analisa atas kebijakan prosedur-prosedur, metode-metode dan pelaksanaan 

yang sebenarnya untuk mencapai volume penjualan yang dikendaki dengan 

biaya yang wajar, sehingga menghasilkan laba yang diinginkan. 

 

2.6 Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan 

Terdapat beberapa faktor yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 

pemeriksaan intern, diantaranya adalah efektifitas dan efisiensi perusahaan. Disini 

penulis hanya akan membahas mengenai efektivitas pengendalian intern terhadap 

penjualan. 



Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap organisasi, 

tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi seorang ahli ekonomi atau 

keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba organisasi, sedangkan 

bagi seorang ilmuan bidang riset, efektivitas dijabarkan dalam jumlah paten, 

penemuan atau produk. Dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali 

ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. 

  Adapun pengertian efektivitas menurut Anthony & Govindrajan (2001;111) 

adalah: 

 “Effectiveness is refers to relationship between a responsibility center’s 
output and its objectives”. 

Pengertian efektivitas menurut Arens et al (2003;738) adalah sebagai berikut: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 
efficiency refers to the resources used to achieve those objective”.  

 
 Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

menyangkut derajat keberhasilan suatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Jadi pengendalian intern penjualan adalah dijalankannya unsur-unsur 

pengendalian inten (Lingkungan pengendalian, penetapan risisko, informasi dan 

komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan) secara baikdan memadai. 

 Suatu penjualan dapat dikatakan efektif dalam melaksanakan segala kegiatan 

penjualan jika perusahaan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Adanya perkembangan penjualan yang dapat dilihat dari volume penjualan yang 

terus meningkat dan adanya anggaran penjualan yang dapat segera direalisasikan. 

2. Transaksi penjualan dicatat sesuai dengan tanggal transaksi dan diarsipkan 

dengan bernomor urut dan dapat segera direalisasikan menjadi pendapatan sesuai 

dengan batas waktu kredit. 

3. Kegiatan penjualan mulai dari penerimaan pesanan penjualan sampai penyerahan 

barang dapat diselesaikan sesuai dengan pesanan yang diterima dari pelanggan, 

sehingga perusahaan dapat berjalan lancar dan efisien. 

4. Tercapainya kepuasan pelanggan atas produk yang dipesannya. 



2.7 Hubungan Pemeriksaan Operasional dengan Efektivitas Pengendalian 

Intern Penjualan 

  Pengertian Pemeriksaan operasional menurut Cosler dan Crochet yang dikutip oleh 

Amin Widjaya Tunggal dalam bukunya Dasar-dasar Pemeriksaan Operasional 

(Dasar-dasar audit operasional) (2008;13) yaitu: 

 

“Pemeriksaan operasional (Operational Audit) adalah suatu proses yang 

sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi, dan ekonomi 

operasi dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada 

orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan rekomendasi 

perbaikan.”      

 

Pemeriksaan operasional menekankan pada pemeriksaan dan penilaian atas 

cara-cara manajemen dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan pada suatu kegiatan atau fungsi. 

Pemeriksaan operasional merupakan suatu fungsi penilaian yang independen 

dalam suatu organisasi, untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas sebagai dasar 

memberikan biasanya pada organisasi. Pemeriksaan operasional juga memberikan 

pendapat, rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam membantu manajemen 

untuk mengambil keputusan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Arens et al (2003;284) unsur-unsur pengendalian internal 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Internal control includes five categories of controls that mangement’s 
control objectives will be met. These are called the components of internal 
control: 
1.The Control Environment 
2.Risk Assesment 
3.Control Activities 
4.Information and Communication 
5.Monitoring”. 

 



Pengendalian intern adalah suatu proses pengendalian yang terdiri dari 

prosedur dan kebijakan yang dirancang oleh dewan komisasris dan manajemen untuk 

memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan. 

Fungsi pemeriksaan operasional meliputi penilaian dan pemeriksaan 

kelayakan beserta efektivitas struktur pengendalian intern yang telah ditetapkan juga 

penilaian petugas yang melaksanakan, dalam hal pengendalian penjualan 

memerlukan laporan untuk menganalisa penjualan yang mengungkapkan 

perkembangan yang tidak diinginkan atau penyimpangan-penyimpangan dari tujuan 

yang telah ditetapkan. Selanjutnya fungsi pemeriksaan operasional akan mengambil 

cara yang tepat untuk memungkinkan tindakan korektif. 

Pelaksanaan pemeriksaan operasional dipandang secara lebih positif dan 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam melakukan penilaian aktivitas 

perusahaan, khususnya penjualan meliputi aspek akuntansi dan administrasi secara 

tidak memihak dan professional . semakin komplek dan luasnya organisasi usaha, 

mengharuskan pimpinan untuk mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu dengan adanya bagian pemeriksa operasional membantu 

pimpinan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.  

Dari hasil pelaksanaan operasional akan didapatkan rekomendasi yang 

bersifat perbaikan secara menyeluruh atas aktivitas-aktivitas penjualan sehingga 

memungkinkan mencegah terjadinya penyimpangan yang akan merugikan 

perusahaan. Pelaksanaan pemeriksaan operasional sangat berperan sebagai faktor 

pendorong dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern penjualan atau 

mencegah terjadinya penyimpangan serta ditaatinya prosedur dan kebijakan yang 

telah digariskan oleh perusahaan. 

Oleh karena itu terdapat hubungan yang erat antara pemeriksaan operasional 

dengan pengendalian intern penjualan. Jika pengendalian intern lemah maka 

kemungkinan terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data atau informasi yang 

dihasilkan perusahaan. Hal ini menimbulkan resiko bagi auditor intern dalam 



memberikan pendapat. Oleh karena itu auditor internal harus mengumpulkan banyak 

bukti untuk mendukung pendapatnya. Jadi bila pemeriksaan operasional penjualan 

dilaksanakan secara memadai akan dapat menunjang efektivitas pengendalian intern 

penjualan. 

.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


