
  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Komite Audit (Audit Committee)  

2.1.1. Pengertian Komite Audit 

Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan Komite Audit 

merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, 

sejalan dengan kecenderungan ini, persyaratan ini juga berlaku di Indonesia. 

Ketentuan dan Peraturan mengenai Komite Audit telah dibuat diantaranya: 

1. Direksi Bank Indonesia No.27/163/KEP/DIR/1995 yang mewajibkan 

Lembaga Perbankan untuk membentuk Komite Audit. 

2. Surat Edaran Bapepam No.SE.03/PM/2000 yang merekomendasikan 

Perusahaan Publik memiliki Komite Audit. 

3. KEP 339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit. 

4. Peraturan No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 

Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Keuangan Bapepam 

No.41/PM/2004. 

5. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengaharuskan semua BUMN 

mempunyai Komite Audit. 

 

 



 

 

Pengertian Komite Audit menurut Arens et al (2006,84): 

"An Audit Committee is a selected number of member of a 
company's board of directors whose responsibilities include 
helping auditors remain independent of management" 

 
Umumnya Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) atau kadang 

7 (tujuh) orang yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. 

Tujuan Komite Audit dibentuk salah satunya adalah menjadi penengah antara 

auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.  

 

2.1.2. Sifat dan Pembentukkan Komite Audit 

Baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat sifat dan pembentukan 

Komite Audit ada 2 yaitu Wajib (Mandutory) dan Sukarela (Valuntory): 

1. Wajib (Mandutory) 

Perusahaan Publik maupun BUMN membentuk Komite Audit karena 

memenuhi ketentuan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepem dan 

Keputusan Direksi  Bursa  Efek  Jakarta. 

2. Sukarela (Valuntory) 

Perusahaan Publik maupun BUMN membentuk Komite Audit karena 

sukarela, dimana Perusahaan Publik maupun BUMN tersebut membentuk 

Komite Audit karena ingin membangun Perusahaan yang Transparan dan 

Akuntabilitas. Peraturan No.IX.I.5 tentang Pembentukkan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

No.29/PM/2004 menjelaskan mengenai pembentukkan Komite Audit 

sebagai berikut: 

 



 

a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit 

b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Pedoman Kerja Komite 

Audit  (Audit Committee Charter) 

c. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. 

d. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 orang Komisaris 

Independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya dari luar 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Komite Audit 

Menurut Komite Audit Nasional kebijakan Corporate Governance 

dalam “Pedoman Komite Audit yang Efektif” (2002:4) menjelaskan 

dibentuknya Komite Audit adalah sebagai berikut : 

1.   Penuyusunan Laporan Keuangan 

Meskipun Direksi beserta Dewan Komisaris bertanggung jawab 

terutama atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal 

bertanggung jawab atas hasil audit laporan keuangan, Komite Audit 

melaksanakan pengawasan independen atas penyusunan laporan 

keuangan dan pelaksanaan audit ekstern. 

2. Manajemen Risiko Kontrol 

Meskipun Direksi beserta Dewan Komisaris bertanggungjawab atas 

manajemen risiko dan kontrol, Komite Audit memberikan pengawasan 

independen atas proses pengolahan risiko dan kontrol. 

 

 



 

 

3. Corporate Governance 

Meskipun Direksi beserta Dewan Komisaris bertanggung jawab atas 

pelaksanaan good corporate governance, namun Komite Audit 

melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan good 

corporate governance. 

Fungsi Komite Audit adalah: 

a. Memperbaiki mutu penyusunan laporan keuangan dengan 

melakukan review atas laporan keuangan tersebut secara efektif 

atas nama Dewan Komisaris. 

b. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi 

kemungkinan terjadi penyelewengan-penyelewengan. 

c. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu 

penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif. 

d. Membantu Direktur Keuangan dengan memberikan suatu 

kesempatan kepada Direktur Keuangan untuk mengemukakan 

pokok persoalan yang penting secara efektif. 

e. Memperbaiki posisi auditor eksternal dengan menciptakan suatu 

saluran komunikasi dan mengemukakan pokok-pokok persoalan 

yang efektif. 

f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat 

indenpendensinya dari manajemen. 

 



 

g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan 

objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan 

terhadap adanya pengendalian intern yang lebih baik.  

 

2.1.4. Pedoman Kerja Komite Audit (Charter Audit Committee) 

Ada delapan komponen Charter Komite Audit yang dapat dipakai 

sebagaimana pembuatan Charter Komite Audit di BUMN dan Perusahaan 

Publik di Indonesia diantaranya adalah: 

1. Tujuan Umum dan Otorisasi Komite Audit (Overall Objectives and 

Authority) 

Menurut Kep.Men.117/2002 tujuan dibentuknya Komite Audit adalah 

membantu Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dalam  memastikan 

efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas 

auditor eksternal dan auditor internal. Menurut Bapepam dalam SE-03 

mengatakan tujuan Komite Audit adalah  

a. Meningkatkan kualitas laba 

b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi 

kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 

c. Meningkatkan efektivitas fungsi audit eksternal maupun auditor 

internal. 

d. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan 

Komisaris. 

 



 

Yang harus digaris bawahi adalah tujuan dari Komite Audit dimanapun 

adalah untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit 

tidak memiliki tujuan tersendiri yang terpisah dari peran, kepentingan dan 

akuntabilitas Dewan Komisaris. 

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas Komite Audit juga 

terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris. Mereka 

tidak memiliki otorisasi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada 

Dewan Komisaris kecuali hal spesifik yang telah diperoleh hak kuasa eksplisit 

dari Dewan Komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan kompensasi 

auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. 

Dalam menjalankan perannya, Komite Audit harus memiliki hak 

terhadap akses tidak terbatas kepada Direksi, auditor eksternal, auditor 

internal dan semua informasi yang ada diperusahaan. Tanpa otoritas atau hak 

atas akses tersebut akan tidak mungkin Komite Audit dapat menjalankan 

perannya dengan efektif.  

2.  Peran dan Tanggung jawab Komite Audit (Role and Responsibility) 

Berdasarkan Seminar Nasional Good Corporate Governance oleh FA. 

Alijoyo (2003) peran Komite Audit adalah sebagai berikut :  

a.  Pelaporan Keuangan (Financial Reporting) 

Peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah : (1) Melakukan 

pengawasan proses pembuatan proses pembuatan laporan keuangan dengan 

penekanan pada kepatuhan terhadap Standard and Policy Akuntansi yang 

 



 

berlaku ; (2) Melakukan review atas laporan keuangan, Standard and 

Policy, serta konsistensi terhadap informasi yang diketahui oleh anggota 

Komite Audit; dan (3) Melakukan pengawasan audit internal, dan 

melakukan assessment mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan dan 

mengenai kepantasan fees yang dibebankan oleh auditor eksternal. 

b.  Manajemen Pengendalian Risiko (Risk and Control Management) 

Peran dan Tanggung jawab Komite Audit adalah : (1) Melakukan 

pengawasan proses manajemen risiko dan pengendalian; (2) Melakukan 

pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dengan 

memastikan bahwa semua risiko telah dipertimbangkan oleh auditor; dan 

(3) Meyakini bahwa manajemen melaksanakan pengendalian risiko sesuai 

dengan rekomendasi dari auditor internal dan auditor eksternal. 

c. Corporate Governance 

Tanggung jawab Komite Audit di bidang good corporate governance 

adalah memberikan kepastian bahwa perusahaan telah melaksanakan secara 

layak seluruh Undang-undang dan Peraturan yang berlaku, melaksanakan 

urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif 

terhadap kepentingan dan manipulasi terhadap pengawasannya. 

Maka Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah: (1) 

Pengawasan terhadap proses good corporate governance di perusahaan; (2) 

Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang 

kondusif bagi tercapainya good corporate governance; (3) Memonitor 

kepatuhan good corporate governance; (4) Memahami semua 

 



 

permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun 

non keuangan perusahaan; (5) Memonitor kepatuhan terhadap segala 

Undang-undang maupun Peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan; 

dan (6) Meminta auditor internal melaporkan secara tertulis setiap 6 bulan 

sekali mengenai cakupan review terhadap praktek good corporate 

govenance di perusahaan dan memberikan laporan bila terjadi 

penyimpangan-penyimpangan  

3.  Fungsi dari Pihak-pihak yang Terkait dari Komite Audit (Function of 

Respective Parties) 

Walaupun hubungan kerja (working relationship) antara Komite Audit 

dengan beberapa pihak terkait sudah secara langsung tersirat dalam komponen 

peran dan tanggung jawab Komite Audit diatas, didalam Charter Comittee 

Audit perlu dimasukkan secara eksplisit bagaimana hubungan kerja dan atau 

fungsi dari pihak-pihak terkait dengan Komite Audit. Umumnya ada 3 pihak 

utama yang terkait yaitu auditor eksternal, auditor internal dan Manajemen.  

Dalam Komite Audit yang efektif. Komite Nasional Kebijakan Good 

Corporate Governance (2002) menjelaskan hubungan kerja Komite Audit 

sebagai berikut:  

1. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal umumnya melaporkan hasil audit kepada Direktur 

yang bertanggungjawab atas aktivitas keuangan perusahaan. Namun 

sehubungan dengan perannya untuk mengadakan pengawasan atas pekerjaan 

auditor eksternal maka Komite Audit harus melakukan : 

 



 

a. Memberikan rekomendasi tentang penunjukkan dan atau penggantian 

auditor eksternal 

b. Meneliti surat penunjukkan (engangement letter), biaya audit (audit 

fees), dan management letters (laporan evaluasi tentang pengawasan 

intern) 

c. Mengawasi kerja auditor eksternal dan memastikan bahwa mereka 

bekerja sesuai Standard Professional 

2. Auditor Internal 

Institute of Internal Auditors (IIA) berpendapat bahwa Komite Audit 

dan auditor internal mempunyai tujuan sama, oleh karena itu suatu hubungan 

kerja yang baik dengan auditor internal akan dapat membantu Komite Audit 

dalam melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kepada Dewan 

Komisaris para pemegang saham dan pihak luar. 

Beberapa hal yang spesifik yang dapat diperhitungkan untuk 

dimasukan ke dalam charter adalah  

a. Walaupun Kepala Auditor Internal adalah bagian dari manajemen dan 

melaporkan kepada Direktur Utama, Kepala Auditor Internal sebaiknya 

memiliki jalur ke Komite Audit. 

b. Oleh karena itu, dalam hubungan dengan perannya untuk melakukan 

pengawasan terhadap fungsi auditor internal, Komite Audit harus: (1) 

Memberikan persetujuan atas penunjukan/pemberhentian ketua auditor 

internal yang diajukan oleh Direktur Utama; (2) Melakukan review atas 

charter dari auditor internal, Struktur Fungsi Auditor Internal, Rencana 

Audit Tahunan dan semua Laporan Audit Internal; (3) Memonitor 

 



 

kinerja fungsi auditor internal; dan (4) Memastikan bahwa Fungsi 

auditor internal patuh terhadap Standard professional yang berlaku. 

3. Manajemen 

Disamping bidang khusus dalam masalah keuangan, risiko dan kontrol 

dan good corporate governance,  Komite Audit dapat mempertimbangkan 

suatu rangkaian pokok persoalan yang lebih luas, dan ini dapat diserahkan 

secara khusus oleh Dewan Komisaris yaitu; 

a. Manajemen harus mempertimbangkan Komite Audit untuk membantu 

mereka dalam  pelaksanaan peran dan tangung jawab sebagaimana 

ketentuan yang berlaku, 

b. Sehubungan dengan peranan untuk mengawasi good corporate 

governance, Komite Audit harus mengadakan pertemuan dengan 

Manajemen secara berkala untuk membicarakan secara terbuka semua 

pokok persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja financial maupun 

nonfinancial dari organisasi tersebut. 

4. Struktur Komite Audit (Committee Audit Structure) 

Struktur Komite Audit mungkin tidak sama dengan disetiap negara, 

karena tergantung pada rujukan resmi yang harus dipatuhi, misalnya peraturan 

bursa saham di mana mereka terdaftar. Untuk Indonesia rujukan resmi bagi 

perusahaan BUMN adalah Kep.Men. 117/2002, Sedangkan Bagi perusahaan 

Publik adalah Keputusan Bursa Efek Jakarta dan Peraturan Bapepam yang 

relevan. Ditambah dengan beberapa best practices maka dapat disusun hal-hal 

utama yang harus mendapat perhatian dalam struktur Komite Audit  :  

 



 

a. Pembentukan Komite Audit harus berdasarkan Penetapan dan 

Pengesahan Dewan Komisaris,  

b. Ketua dan Komite Audit harus diangkat dan diberhentikan oleh dewan 

Komisaris dan dilaporkan kepada  RUPS, 

c. Komite Audit terdiri dari  Komisaris yang tidak memiliki tanggung 

jawab manajemen sehari-hari atau terdiri dari pihak luar dan 

independen, 

d. Jumlah Komite Audit sedikitnya 3 orang (ctt: perjalanan diberbagai 

perusahaan Internasional  Komite Audit memiliki jumlah anggota 3-5 

orang), 

e. Setiap anggota baru Komite Audit harus menerima instruksi atau 

orientasi kedalam organisasi perusahaan, peran dan tanggungjawabnya 

serta kerangka fungsional mereka, 

f. Ketua Komite Audit harus independen sedangkan anggotanya boleh 

Komisaris, 

g. Independen lainnya yang memenuhi persyaratan dan atau pihak luar 

yang independen dan memenuhi persyaratan, 

h. Anggota Komite Audit termasuk ketuanya harus ditunjuk untuk 

periode paling sedikit satu untuk penugasan, Masa penugasan anggota 

Komite Audit yang efektif antara 1 sampai dengan 3 tahun. 

Karena sifat jangka panjang dari aktivitas Komite Audit menjaga 

keseimbangan dan kesinambungan keanggotaan adalah hal yang penting, 

disisi lain ada kebutuhan untuk menjaga kesegaran dan independensi 

 



 

anggotanya. Untuk menjaga keseimbangan antara kedua hal tersebut banyak 

perusahaan menerapkan best practices dengan cara melakukan rotasi 

anggotanya. Penunjukkan dan masa akhir tugas yang berlainan akan 

membantu untuk mencapai keseimbangan tersebut sehingga dapat mencegah 

peristiwa penggantian semua anggota yang berpengalaman pada saat 

bersamaan. 

5. Syarat Keanggotaan (Member Requirements) 

Dalam peraturan No.IX.I.5 tentang Pembentukkan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Kep-29/PM/2004 syarat 

keanggotaan Komite Audit adalah: 

a. Memiliki Integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 

b. Salah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan 

Akuntansi dan Keuangan. 

c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami 

laporan keuangan.  

d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Peraturan Perundang-

undangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan 

terkait lainnya,  

e. Bukan merupakan dari seorang yang berasal dari Kantor Akuntan 

Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa 

audit, jasa non audit dan jasa konsultasi lain kepada Emiten atau 

 



 

Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir 

sebelum diangkat oleh Komisaris. 

f.  Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan 

kegiatan, Emiten atau Perusahaan Publik dalam 6 bulan terakhir 

sebelum diangkat oleh Komisaris kecuali Komisaris Independen. 

g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

Emiten atau Perusahaan Publik.  

h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu 

peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan 

setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak 

lain. 

i.  Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan 

keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun 

vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama 

Emiten atau Perusahaan Publik dan atau hubungan usaha baik 

langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha Emiten atau Perusahaan Publik. 

6.  Rapat Komite Audit (Committee Audit Meetings) 

Jumlah Rapat dan bagaimana rapat harus melakukan, misal ada agenda 

dan risalah tertulis cukup baku hampir disemua negara. Dalam peraturan 

No.IX.I.5 tentang Pembentukkan dan Pedoman Kerja Komite Audit, 

 



 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.29/PM/2004 menyusun Pengaturan 

Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut: 

a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan 

ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar. 

b. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda 

tangani oleh seluruh aggota Komite Audit yang hadir. 

7. Pelaporan Komite Audit (Reporting) 

Pada umumnya proses Pelaporan Komite Audit cukup standar yaitu: 

a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas 

penugasan yang diberikan. 

b. Komite audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite 

Audit kepada  Dewan Komisaris. 

8. Kinerja Komite Audit (Performance) 

Komite Audit sebaiknya dievaluasi paling sedikit satu tahun sekali baik 

secara self assessment atau evaluasi maupun oleh pihak independen diluar 

Komite Audit, misalnya anggota lainnya dari Dewan Komisaris atau semua 

anggota Dewan Komisaris non-eksekutif yang menjadi anggota Komite Audit. 

Evaluasi tersebut membandingkan kinerja aktual Komite Audit terhadap peran 

dan tanggung jawab mereka yang tercakup dalam rencana kerja tahunan 

Komite Audit. Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa 

jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan 

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. 

 



 

 

Menurut Komite Kebijakkan good corporate govemance dalam 

Pedoman Komite Audit yang efektif menerangkan bahwa untuk 

memungkinkan menilai kinerja Komite Audit dengan cara membandingkan 

dengan praktek yang terbaik di dunia internasional suatu pedoman mandiri 

dapat dijadikan alat untuk mengukur dalam hal : (1) Susunan Komite Audit; 

(2); Pelatihan dan pemahaman; (3) Rapat dan pertemuan; (4) Kegiatan; (5) 

hubungan antara auditor internal, auditor eksternal dan manajemen; dan (6) 

Peran Komite Audit di masa depan. 

2.2. Independensi Komite Audit 

Menurut  Mulyadi  (1998;30),  Independensi adalah  bebas dari  

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang 

lain. Independensi anggota Komite Audit dapat dilihat dari persyaratan 

keanggotaan Komite Audit, seperti tertuang dalam peraturan No.IX.I.5 

tentang Pembentukkan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 

lampiran Ketua Bapepam No.29/PM/2000. 

Menurut Arens et al (2006;84) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi 

Yusuf yang mengatakan bahwa: 

“Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak 
didalam pelaksanaan pengujian evaluasi hasil pemeriksaan 
dan penyusunan laporan audit. Atas dasar diatas 
Independensi terdiri dari 2 macam yaitu Independensi dalam 
kenyataan (Independence in Fact) dan Independensi dalam 
pekerjaan (Independence in Appearance )” 
 

Pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 

 



 

1. Independensi dalam Kenyataan (Independence in Fact)  

Merupakan Independensi yang bebas dari kewajiban dan tidak 

memiliki kepentingan terhadap klien. 

2.  Independensi dalam Pekerjaan (Independence in Appearance) 

Merupakan Independensi yang selama bertugas selalu menghindari 

keadaaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan 

independensinya. 

Independensi menurut Robbins merupakan suatu sikap yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk kecemasan, ketakutan ,keraguan, 

kebahagiaan, kegembiraan dan emosi yang serupa terhadap pengambilan 

keputusan (2003; 120) 

Independensi seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

berdasarkan situasinya diantaranya :  

a. Keturunan. 

Merupakan faktor independensi seseorang yang dibawa sejak lahir, 

yang secara substansial dipengaruhi oleh orang tua artinya susunan 

biologis, fisiologis dan psikologis Intern mereka. 

b. Lingkungan. 

Merupakan faktor independensi yang memberikan tekanan pada 

formasi kepribadian dimana mereka dibesarkan, kondisi awal, norma 

keluarga, teman dan kelompok sosial serta pengaruh-pengaruh lain 

yang dialami. 

 



 

c. Situasi. 

Merupakan faktor independensi yang mempengaruhi efek dari 

keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian 

seseorang walaupun umumnya stabil dan konsisten, justru berubah 

dalam situasi yang berbeda. 

 

2.3. Pengendalian Intern  

2.3.1. Perkembangan dan Pengertian Pengendalian Intern  

Pada awal perkembangannya, Pengendalian intern mempunyai 

pengertian yang sempit, kemudian diperluas melalui berbagai penelitian yang 

dilakukan oleh American Institute of Certifted Public Accountants (AICPA). 

Sejak tahun 1949 memberikan defenisi pertama mengenai pengendalian 

intern, sampai saat ini telah mengalami 7 kali perkembangan, diantaranya:  

1. Perkembangan I (1949)  

Pada perkembangan ini, Pengendalian intern masih memiliki 

pengertian yang sempit dimana defenisi pengendalian intern menurut 

Cushing dan Romney (2003;528) adalah rencana organisasi, semua 

metode dan ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu pemahaman 

peristiwa untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan 

keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan 

mendorong ditaati kebijakan manajemen yang telah diterapkan. 

2. Perkembangan II (1958) 

AICPA melakukan perluasan pengendalian intern dengan membedakan 

adanya Accounting Control dan Administrative Control yang menurut 

 



 

Cushing dan Romney (2003;528) yaitu pengendalian intern meliputi 

organisasi, semua prosedur dan catatan yang berhubungan dengan 

pengamanan harta perusahaan serta dipercayanya catatan keuangan dan 

pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi dari semua 

prosedur dan catatan yang berhubungan dengan peningkatan efesiensi 

dan kebijakan manajemen. 

3. Perkembangan III (1972) 

Tahun 1972 AICPA mengumumkan kembali penjelasan mengenai 

defenisi Accounting Control dan Administrative Control yaitu bahwa 

Pengendalian Administrasi tidak terbatas pada rencana organisasi dan 

semua catatan prosedur dan catatan umum berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan yang mengarah kepada otorisasi manajemen 

yang secara langsung berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam 

mencapai tujuan organisasi dan merupakan titik awal dari 

penyelenggaraan pengendalian akuntansi terhadap transaksi, 

Pengendalian akuntansi meliputi organisasi, semua prosedur dan 

catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan serta 

dapat dipercayanya catatan kerangka. Oleh karena itu pengendalian ini 

harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan yang 

menandai bahwa: 

a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi menajemen baik 

yang bersifat umum maupun khusus. 

 



 

b. Transaksi dibukukan sedemikian rupa: (1) memungkinkan 

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 

atau kriteria lain yang berlaku bagi laporan keuangan; dan (2) untuk 

menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva tersebut setiap 

pekerjaan yang berkenaan dengan pengawasan aktiva hanya 

diperkenankan apabila sesuai dengan otorisasi manajemen,  

Pertanggungjawaban pencatatan aktiva harus dibandingkan dengan 

aktiva yang ada dan apabila terdapat perbedaan diambil dengan 

tindakan penyelesaian yang tepat. Pengertian tindakan akuntansi dan 

pengendalian administrasi bukanlah 2 pengertian yang terpisah sama 

sekali, sebab beberapa prosedur dan catatan yang tercakup dalam 

pengendalian akuntansi, terdapat  juga data pengendalian 

administratif, fungsi ganda akan berguna dengan pengambilan 

keputusan manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.  

4. Perkembangan IV (1977) 

Tahun 1977. AICPA menerbitkan Foreign Corrupt Practice Act yang 

mewajibkan perusahaan yang berkiprah pada pasar modal untuk 

senantiasa melaksanakan " Per Record Keeping System " seperti 

diungkap oleh Cushing dan Romney (2003;529) yaitu Setiap 

perusahaan harus menyusun dan menjaga catatan dan akun-akun untuk 

memeperoleh kewajaran ketelitian dan kejujuran dari transaksi yang 

dilakukan dan mengatur penggunaan harta serta memelihara 

 



 

kecukupan sistem pengendalian akuntansi untuk tujuan memperoleh 

jaminan mengenai transaksi keuangan yang memadai. 

5. Perkembangan V (1981) 

Tahun 1981 telah dilakukan penelitian oleh Financial Executive 

Institute (FEI) yang membahas mengenai peran manajer dalam 

mentaati pengendalian lebih luas bila dibandingkan dengan profesi 

akuntan publik. Peran manajer melakukan monitoring mengajukan dan 

membantu bawahannya untuk membantu tujuan perusahaan serta 

mengamati kebijakkan perusahaan. Hasil penelitian FEI menghasilkan 

3 konsep dasar tentang pengendalian manajer: 

a. Pengendalian menajemen merupakan gabungan yang terintegrasi 

diantara tanggung jawab manajemen dengan penetapan tujuan 

perusahaan. 

b. Pengendalian manajemen lebih luas dari pengendalian akuntansi 

yang mencakup: (1) mengatur rancangan mengenai kecurangan 

terhadap kekeliruan dan ketidakteraturan; (2) melakukan tindakan 

yang positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

c. Pengendalian internasional berorientasi terhadap personil (personel 

oriented) pengendalian manajemen dapat memberikan bantuan 

keberhasilan para pegawai mencapai tujuan organisasi 

 

 

 



 

6. Perkembangan VI (1988) 

Tahun 1988, AICPA menerbitkan Statement on Auditing Standard 

(SAS) yang memperkenalkan istilah Internal Control Structure, 

Persyaratan tersebut menjelaskan bahwa Internal Control Structure 

terdiri dari kebijakkan dan prosedur untuk memperoleh kekayaan yang 

memadai, bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik dapat dicapai. 

Struktur pengendalian intern terdiri dari 3 elemen yaitu: (1) 

pengendalian lingkungan: (2) sistem akuntansi; dan (3) prosedur 

pengendalian (Cushing dan Romney,2003;529) 

7. Perkembangan VII (1992) 

Tahun 1992, The Committee of Sponsoring Organization of Freedway 

Committee (COSO) yang beranggotakan AICPA dan FEI memberikan 

defenisi Internal Control adalah : 

"Process effected by entity's board of directors manajement and 
other personel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achivement of objectives in the following 
categories” 
a. Efectiveness and Effeciency of Operation 
b. Reliability of Financial Report 
c. Compliance with Applicable Law and Regulation  
(Cushing and Romney, 2003;532)  

Dalam pernyataan diatas dijelaskan bahwa pengendalian intern 

merupakan proses yang mempengaruhi manajemen direksi dalam 

memberikan pemikiran yang memadai untuk mencapai tujuan 

perusahaan melalui : 

a. Pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 

b. Keandalan dalam laporan keuangan 

 



 

c. Mentaati hukum dan peraturan 

Intinya pengendalian intern menurut COSO terdiri dari 4 konsep yang 

mendasar, yaitu bahwa pengendalian intern adalah: suatu proses yang 

dipengaruhi oleh orang dan memberikan keyakinan yang merupakan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan.  

 

2.3.2. Tujuan Pengendalian Intern 

Lima tujuan pengendalian dari Institute of Internal Auditor (IIA) 

menurut Amir Sudjaja Tunggal, seperti yang dikutip oleh Hiro Tugiman  

(2006;9)  

1. Dapat dipercaya dan integrasi informasi 

Sistem Informasi saat ini sangat penting seiring dengan semakin 

kompleksnya organisasi. Sistem informasi itu sendiri juga telah 

berkembang semakin rumit. Tujuan pengendalian intern untuk dapat 

dipercaya dan integrasi sistem informasi sangat penting untuk diproses 

pengambilan keputusan oleh manajemen. 

2. Ketaatan kepada kebijakkan, rencana, prosedur, Undang-undang dan 

Peraturan. 

Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa suatu 

operasi berjalan secara baik, sistematis dan berurutan. Kegagalan untuk 

mematuhi pada pengendalian-pengendalian ini akan mengganggu usaha 

yang terkoordinasi, sebagaimana dimaksudkan oleh yang bersangkutan. 

Disamping itu menentukan ketaatan pada pengendalian ini auditor juga 

 



 

me-review dan mengevaluasi cukupnya kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan. 

3. Pengamanan aktiva 

Pengendalian yang paling nyata adalah desain dan implementasi untuk 

melindungi aktiva perusahaan. Pengendalian ini mencakup antara lain 

kunci-kunci setiap akses pintu masuk/keluar, petugas satpam, password 

komputer, pagar pengaman, lemari besi dan perlindungan ganda yang 

mempunyai nilai yang sangat berharga. 

4. Ekonomis dan efisiensi kegiatan/operasi. 

Konsep dasar dunia ekonomi menyatakan bahwa sumber daya adalah 

langka. Oleh karenanya prinsip dasar yang harus ditetapkan perusahaan 

dalam menggunakan sumber daya yang terbatas ini seekonomis dan 

seefisien mungkin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

Jika sumber ini tidak digunakan, maka pekerjaan tidak produktif, tetapi 

sumber-sumber ini digunakan tanpa mempertimbangkan biayanya maka 

perusahaan akan menderita kekurangan. 

5. Efektivitas pencapaian tujuan 

Fokus seluruh pengendalian dan organisasi secara keseluruhan harus 

pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi auditor internal 

memainkan peranan yang penting terutama karena pandangan mereka 

yang luas atas keseluruhan organisasi dari sistem pengendalian intern. 

Dengan melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian 

intern, Auditor berada dalam posisi untuk menetapkan arah organisasi.  

 



 

 

2.3.3. Keterbatasan Pengendalian Intern 

Permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain; 

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas. 

2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai 

dan bukan sebagai alat atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa 

memperhatikan sisi manfaaat dan biayanya. 

4. Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan 

berkurangnya atau bahkan hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap 

orang. 

5. Pengendalian tidak memperhitungkan aspek prilaku (behavioral) 

padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya 

pengendalian 

6. Berkaitan dengan permasalahan keterbatasan, terdapat 4 tipe reaksi 

atau sikap mengapa ia menolak atau berkeberatan terhadap 

pengendalian yang diterapkan: (1) menentang dan memanipulasi; (2) 

melakukan sabotase; (3) informasi dibuat tidak akurat; dan (4) 

menciptakan kesan negatif 

 

2.3.4. Karakteristik  Pengendalian lntern 

1. Tepat Waktu, pengendalian harus mendeteksi sedini mungkin 

penyimpangan yang terjadi, dengan tujuan untuk membatasi biaya 

 



 

yang tidak perlu. Oleh karenaya pengendalian harus tepat waktu tetapi 

dengan tetap pertimbangan efektivitas  biayanya.  

2. Cukup normal, pengendalian harus menyajikan kapasitas yang logis 

bahwa untuk mencapai hasil yang dimaksud menimbulkan biaya yang 

paling minimum dan efek samping yang sekecil mungkin. 

3. Dapat dipertanggungjawbkan, pengendalian harus mampu membantu 

orang yang terlibat di dalamnya menunjukkan pertanggungjawaban 

atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

4. Dapat ditempatkan, pengendalian intern harus ditempatkan atau 

diposisikan pada tempat di mana pengendalian dapat bekerja secara 

efektif 

5. Fleksibel, pengendalian dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan dalam perusahaan kegiatan adalah lebih diinginkan, 

6. Mampu mengidentifikasikan penyebab, tindakan korektif yang segera 

dapat dilakukan jika pengendalian bukan hanya mengidentifikasikan 

masalah, tapi juga penyebabnya, 

7. Sesuai/pantas, pengendalian dapat memenuhi kebutuhan manajemen 

dan cocok dengan struktur organisasi dan orang-orang yang terlibat 

dalam kegiatan  (Hiro Tugiman,2006:10) 

 

2.3.5 Komponen Pengendalian Intern  

Sebagaimana telah disinggung diawal COSO mengenalkan deskripsi 

yang baik dan dapat diterima atau konsep pengendalian intern. Pengendalian 

 



 

intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan Komisaris, Direksi 

atau Top Manajemen, personil-personil lainnya dimaksudkan untuk 

mengajukan kepastian yang semestinya berkenaan dengan pencapaian tujuan-

tujuan berikut:  

(1) Efektivitas dan efisiensi operasi; (2) keandalan atau dapat dipercayainya 

laporan keuangan; dan (3) ketaatan pada perundang-undangan dan peraturan 

yang telah ditetapkan (COSO,1992). 

COSO juga mengenalkan bahwa ada 5 komponen kebijakan dan 

prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan 

bahawa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai, Komponen 

tersebut adalah :  

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

3. Sistem Komunilkasi dan Informasi Akuntansi  

(Accounting Information and Communication System)  

4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

5. Pemantauan ( Monitoring ) 

Dari 5 komponen pengendalian intern tersebut, komponen lingkungan 

pengendalian merupakan fondasi untuk keseluruhan komponen, Sedangkan 

komponen komunikasi dan informasi merupakan saluran terhadap komponen 

pengendalain lainnya. 

 

 



 

 

a. Lingkungan Pengendalian 

 Kunci utama dan fondasi kegiatan suatu perusahaan yaitu ada pada 

orang-orang atau pada pelaksanaan yang terlibat didalam proses atau aktivitas 

operasi dengan fokus pada atribut pribadi, komunikasi personil dan situasi 

kerja. 

 Didalam organisasi atau perusahaan inti dari pengendalian organisaisi 

yang efektif terletak pada sikap manajemen . jika top manajemen percaya 

bahwa pengendalian sangat penting maka pandangan akan baik juga dan 

tanggap terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, kebalikan jika top 

manajemen mengagggap bahwa pengendalian itu tidak penting maka tujuan 

pengendalian manajemen yang efektif akan sulit dicapai. 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan kebijakan dan prosedur 

yang mencerminkan sikap keseluruhan top manajemen, direktur dan pemilih 

suatu perusahaan terhadap pengendalian dan pentingnya bagi perusahaan. 

Untuk tujuan pemahaman dan penilaian lingkungan pengendalian, berikut 

adalah sub komponen yang sangat dipertimbangkan oleh auditor : 

1) Integritas dan Nilai Etika, merupakan produk standar etika dan 

perilaku perusahaan dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan 

dan dipaksakan dalam prakteknya. Standar-standar tersebut mencakup 

tindakan manajemen untuk menghindarkan diri untuk mengurangi 

dorongan atau godaan yang mungkin mendorong seseorang untuk 

 



 

bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tindakan lain yang tidak 

etis. 

2) Komitmen terhadap Kompetensi, merupakan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk penyelesaian tugas yang 

merumuskan tugas-tugas dan bagaimana tingkat kompetensi ini 

diterjemahkan kedalam keterampilan dan pengetahuan yang 

diisyaratkan. 

3) Filosofi Manajemen dan Gaya Kepemimpinan, memberikan tanda 

yang jelas bagi para pegawai arti penting pengendalian. Pemahaman 

aspek ini memberikan kepada auditor mengenai sikap manajemen 

terhadap pengendalian. 

4) Struktur Organisasi, merumuskan garis tanggung jawab dan 

wewenang yang ada. Dengan memahami struktur organisasi yang ada, 

auditor dapat mempelajari unsur-unsur manajemen dan fungsional 

serta merasakan bagaimana pengendalian dikaitkan dengan kebijakan 

dan prosedur. 

5) Komite Audit, merupakan komite yang independen dari manajemen 

dan anggota-anggotanya dan meneliti dengan cermat aktivitas-

aktivitas manajemen. Komite Audit ini harus menjadikan komunikasi 

baik dengan auditor internal maupun Eksternal. Hal ini dimaksudkan 

untuk membahas sebagian masalah yang mungkin berkaitan dengan 

sesuatu yang integritas atas tindakan-tindakan manajemen. 

 

 



 

6) Penugasan wewenang dan tanggung jawab, merupakan bentuk 

komunikasi formal sehubungan dengan pengendalian atas 

masalah/kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk penugasan ini dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain berupa memo dari top 

manajemen kepada bawahannya mengenai bagaimana pentingnya 

pengendalian dan dihubungkan dengan masalah yang berhubungan 

dengan pengendalian, rencana operasi dan organisasi formal serta 

uraian, tugas dan kebijakan yang berhubungan.  

Kebijakkan Sumber Daya Manusia dan penerapannya, Aspek yang 

paling penting dalam struktur pengendalian intern adalah sumber daya 

manusia. Individu yang jujur dan efisien mampu untuk melaksanakan 

tingkat pekerjaan yang berat walaupun hanya ada beberapa pengendalian 

yang melapisinya.  

Oleh karena itu untuk mencintakan pengendalian, maka harus 

dibuat metode bagaiamana pegawai itu dikontrak/dipekerjakan, dinilai, 

dilatih dipromosikan dan kompensasi yang sesuai, dimana semua ini 

merupakan bagian penting dari struktur pengendalian intern. 

b.  Penilaian Risiko 

Mekanisme untuk mengidentifikasikan, menganalisis dan mengelola 

berbagai risiko didalam organisasi, atau perusahaan dihubungkan dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun tahap-tahap penilaian risiko: 

 

 



 

1) Memahami tujuan yang ingin dicapai. 

2) Mengidentifikasi risiko yang terkait. 

3) Mengukur besarnya risiko. 

4) Memprioritaskan risiko berdasarkan ukuran yang signifikan. 

Jenis-Jenis Risiko :  

a) Risiko Bisnis, yaitu risiko yang menyebabkan pelanggan lari dari tempat 

lain, misalnya pelayanan buruk, ketinggalan teknologi, produk tidak 

sesuai dengan keinginan pelanggan dan kelemahan harga,  

b) Risiko Operasi, yaitu kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada sistem 

dan prosedur operasi yang menimbulkan ketidakefisien operasi, 

misalnya kelambatan pengadaan bahan dan komunikasi buruk antar 

bagian.  

c) Risiko Keuangan, yaitu risiko yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran terhadap ketentuan yang berdampak penggunaan sanksi dan 

kerugian kepada organisasi, misalnya kecurangan oleh pihak intern dan 

ekstern, ketidakandalan metode evaluasi dan kegagalan sistem 

akuntansi. 

d) Risiko Ketaatan, yaitu risiko yang terjadi akibat pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berdampak penggunaan sanksi   dan   kerugian   kepada 

organisasi, misalnya ketidakpahaman terhadap perkembangan peraturan.  

 

 

 



 

c. Sistem Komunikasi dan Informasi 

Sistem informasi dan komunikasi yang memungkinkan orang dalam 

organisasi untuk mendapatkan dan berbagai informasi yang diperlukan untuk 

mengelola, melaksanakan dan mengendalikan operasi, misalnya memperoleh 

informasi intern dan ekstern untuk diolah dan disajikan kepada manajemen, 

menyajikan informasi relevan kepada pihak yang tepat secara tepat isi dan 

waktu. 

Tujuan sistem informasi akuntansi perusahaan adalah untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan 

transaksi-transaksi perusahaan dan untuk menjaga pertanggungjawaban 

akuntansi untuk aktiva yang berkaitan. Sistem Informasi Akuntansi yang 

efektif harus mampu memenuhi tujuan pengendalian intern atas transaksi 

keuangan, yaitu bahwa :  

1) Transaksi-transaksi yang dicatat adalah valid 

2) Transaksi-transaksi diotorisasi dengan semestinya 

3) Transaksi-transaksi yang ada telah dicatat 

4) Transaksi-transaksi dinilai dengan semestinya 

5) Transaksi-transaksi diklasifikasikan dengan semestinya 

6) Transaksi-transaksi dicatat tepat waktu 

7) Transaksi-transaksi telah dibukukan ke master file dan diikhtisarkan 

dengan benar. 

 

 



 

d. Aktivitas Pengendalian 

 Aktivitas pengendalian merupakan salah satu dari komponen 

pengendalian intern yang berupa kebijakan kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan operasinya dalam kaitannya 

dengan pelaporan keuangan. Lima kategori dari aktivitas pengendalian adalah: 

1)   Pemisahan tugas yang memadai  

Prinsipnya seluruh struktur organisasi usaha harus memiliki pemisahan 

tugas yang semestinya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasi dan 

komunikasi yang efektif. Pemisahan fungsi ini contohnya : 

a) Fungsi Accounting harus terpisah dari fungsi penyimpangan atau 

tanggung jawab operasional. 

b) Penyimpanan kas mencakup penerimaan dan pengeluaran merupakan 

tanggung jawab bendahara. 

c) Auditor internal melaporkan langsung pada Top Manajemen/Komisaris. 

2) Otorisasi yang semestinya atas transaksi dan aktivitas  

Setiap transaksi harus diotorisasikan dengan semestinya jika pengendalian 

ingin dianggap memuaskan. Otorisasi sifatnya dapat umum dan spesifik :  

a) Otorisasi Umum artinya manajemen menetapkan kebijakan organisasi 

untuk diikuti, misalnya penetapan batas kredit untuk customer dalam 

perusahaan perdagangan. 

b) Otorisasi Khusus artinya manajemen menetapkan kebijakan transaksi 

kasus per kasus, misalnya kebijakan transaksi penjualan mobil bekas 

perusahaan untuk salah seorang stafnya. 

 



 

3) Dokumen dan catatan yang memadai 

Ketidaklengkapan dokumen-dokumen dan catatan menunjukkan 

kelemahan pengendalian intern yang potensial dalam pencapaian tujuan 

kegiatan organisasi. Dokumen berfungsi untuk menyampaikan informasi 

dan oleh karenanya dokumen harus memadai untuk memberikan jaminan 

bahwa seluruh harta dapat dijaga dengan semestinya dan seluruh transaksi 

dicatat dengan benar.  

4) Pengendalian fisik atas aktiva 

Bila aktiva dibiarkan tidak dilindungi. Maka aktiva mungkin dapat dicuri, 

dirusak atau hilang. Bila hal ini terjadi, maka ada kemungkinan proses 

akuntansi akan terganggu dan juga berpengaruh terhadap kegiatan 

operasional yang dilaksanakan. Bila perusahaan sudah menerapkan 

komputerisasi dalam pencatatannya maka adalah penting untuk 

memproteksi peralatan komputer, program-program maupun file-file data, 

5) Pengecekan independensi atas kinerja 

Kebutuhan akan pengecekan yang independen timbul karena beberapa 

hal. Orang cendrung untuk melupakan atau secara sengaja tidak 

mengikuti prosedur yang seharusnya, atau ia menjadi lalai sampai orang 

lain menilai kinerjanya. Disamping itu, kekeliruan ataupun ketidakberesan 

mungkin saja terjadi dalam kegiatan yang  dilaksanakan, tanpa 

memperhatikan kualitas pengendalian yang ada. Karakteristik yang 

esensial dari orang yang melaksanakan prosedur verifikasi intern adalah ia 

bebas atau independen dari individu yang bertanggung jawab untuk 

 



 

mempersiapkan data. Dalam sistem akuntansi yang sudah 

terkomputerisasi, prosedur verifikasi intern biasanya sudah melekat secara 

otomatis dalam bagian sistem. 

e. Pemantauan 

Untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan suatu 

aktivitas dapat dipercaya. Manajemen harus memonitor pengendalian intern 

untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi seperti yang 

diinginkan dan pengendalian intern beroperasi sesuai dengan pengendalian 

sesuai dengan perubahan dan kondisi. 

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penetapan secara periodik 

atau aktivitas dari desain dan implementasi dari pengendalian intern yang 

dilakukan oleh manajemen. Untuk menentukan bahwa telah bekerja 

sebagaimana yang dimaksud dan diubah sesuai dengan kondisi yang ada. 

Informasi untuk penetapan dan modifikasi data dari berbagai sumber-sumber 

termasuk studi atas struktur pengendalian intern yang ada laporan auditor 

internal, dan laporan keuangan. 

Pada kebanyakan organisasi, terutama organisasi yang sudah 

berkembang menjadi besar, departemen Audit Internal atau Biro Satuan 

Pengawasan Intern merupakan bagian yang potensial dan esensial untuk 

melakukan monitoring dan agar fungsi ini efektif maka staf internal 

independen baik untuk operasional maupun akuntansinya harus melaporkan 

hasil auditnya langsung pada pihak yang memiliki otoritas yang paling tinggi 

 



 

dalam organisasi. Perannya untuk pengendalian intern, auditor internal yang 

memadai dapat mengkontribusi hasil auditnya untuk mengurangi biaya audit 

ekstern dengan cara memberikan bantuan langsung kepada auditor eksternal.  

 

2.3.6. Jenis Pengendalian 

Berdasarkan sifat pengendalian intern diklasifikasikan menjadi:  

1.  Pengendalian  Preventive  

Merupakan  pengendalian untuk  mencegah  terjadinya kekeliruan, 

kesalahan, dan ketidakberesan dalam suatu kegiatan; Misalnya 

keharusan dua tanda tangan pada setiap pengecekan. Pengendalian 

preventive dimaksudkan untuk mencegah kesalahan-kesalahan baik itu 

merupakan kekeliruan atau ketidakberesan yang sering terjadi dalam 

operasi suatu kegiatan. Pengendalian ini akan bekerja dengan baik 

apabila fungsi atau orang-orang memanfaatkan perannya. Sebagian 

orang berpendapat bahwa pengendalian ini mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengendalian-pengendalian 

lainnya dan lebih murah biayanya karena sifat dari pengendalian ini 

yaitu mencegah sebelum terjadinya kerugian dan oleh karenanya 

mengurangi beberapa risiko tertentu. 

2. Pengendalian Detective 

Merupakan pengendalian untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan 

setelah kesalahan tersebut terjadi. Poin penting distni bahwa tidak 

adanya sistem pengendalian preventive yang sempurna, masih bisa 

 



 

diatasi dengan adanya alat monitoring dalam bentuk pengendalian 

yang bersifat deteksi Dengan demikian pengendalian detective 

merupakan komponen penting untuk suatu desain sistem pengendalian 

intern yang baik. 

3. Pengendalian Corrective 

Merupakan pengendalian pengendalian untuk memperbaiki masalah 

ataupun kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi melalui 

pengendalian memperbaiki kelemahan kesalahan dalam penyimpanan 

yang terdeteksi, misalnya koreksi saldo bank berdasarkan hasil 

rekonsiliasi. 

4. Pengendalian Directive  

Merupakan pengandalian yang mengarahkan agar pelaksanaan 

dilakukan dengan tepat dan benar, contohnya kebijakan 

mengutamakan pekerjaan lokal yang kompeten. Pengendalian 

directive didesain dengan maksud untuk menghasilkan hasil yang 

positif, sedangkan pengendalian preventif, detective dan corrective 

adalah didasarkan kepada pencegahan, deteksi dan koreksi pada hasil 

negatif yang dilakukan. 

5. Pengendalian Compensative 

Merupakan pengendalian untuk menetralisir kelemahan pada aspek 

kontrol yang lain, contohnya blokir rekening pemilik bank yang 

bermasalah. Sesuai dengan namanya, pengendalian compensative ini 

dapat mengkomposislkan kelemahan/kekurangan yang terjadi, auditor 

 



 

internal harus sadar bahwa tidak ada sistem pengendalian intern yang 

cukup efektif yang dapat menghapuskan dan mengeliminasi sama 

sekali kemungkinan terjadinya kesalahan atau tindakan melanggar 

hukum. Bahwa pengendalian yang diciptakan pada dasarnya untuk 

meminimalkan kemungkinan risiko yang terjadi dapat menimbulkan 

kerugian atau mengganggu organisasi mencapai tujuan.  

Oleh karena itu apapun jenis pengendalian yang ditetapkan, pada 

prinsipnya mempunyai fungsi yang sama yaitu melancarkan organisasi 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

2.3.7. Keterbatasan Pengendalian 

Keterbatasan-keterbatasan dari pengendalian intern menurut Boynton 

and Kell sebagai berikut (2003;256) :  

"Statement the inheren limitation of intern control structure 

(1) Mistake in judgement (2) Break down (3) Collution (4) 

Manajemen Override (5) Cost vs Benefit" 

Berikut uraiannya :  

1. Kesalahan dalam pertimbangan (Mistake in Judgement)  

seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan yang diambil dalam melaksanakan 

tugas rutin karena tidak memahaminya informasi, keterbatasan waktu 

atau tekanan lain. 

 



 

2. Gangguan (Break down) 

Gangguan dalam pengendalian telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan 

atau kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelaiaan. Perubahan yang 

bersifat sementara atau permanen terahadap personil atau dalam 

system dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan; 

3. Kolusi (Collution) 

Tindakan bersama individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern 

yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas, dan tidak 

terungkapnya ketidakberesan atau terdeteksinya kecurangan oleh 

pengendalian intern yang dirancang; 

4. Pengabaian oleh manajemen (Manajemen Override)  

Manajemen bias saja mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetiapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan untuk 

kepentingan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang tinggi 

dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus yang lebih 

tinggi untuk dirinya atau pelanggaran terhadap peratutran perundang-

undangan yang berlaku; 

5. Biaya dan manfaat (Cost vs Benefit)  

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern 

sebaiknya tidak melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian 

intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun 

 



 

manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen sebaliknya 

bahkan harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 

pengendalian intern. 

 

Dari pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pengendalian 

intern diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sejalan dengan semakin 

luasnya dan kompleknya perusahaan, manajemen perusahaan dihadapkan 

kepada keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan 

operasi perusahaan. Keadaan ini menyebabkan manajemen melimpahkan 

sebagian tanggung jawab dan wewenang. Untuk memastikan bahwa kegiatan 

perusahaan tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur maka diperlukan 

pengendalian intern. 

Meskipun wewenang dapat dilimpahkan kepada bawahan tetapi 

pertanggungjawaban tetap berada ditangan manajemen. Oleh karena itu, 

manajemen memerlukan suatu sistem pengendalian yang dapat mengamankan 

harta perusahaan, yang tidak lagi berada langsung dibawah kendalinya yang 

memberikan keyakinan kepadanya bahwa apa yang dilaporkan bawahannya 

itu benar dan dapat dipercaya, yang dapat mendorong adanya efisiensi usaha 

dan terus memonitor bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang 

dijalankan.

 


