
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 

Menurut Komaruddin (1994:768), yang dimaksud peranan adalah: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 
manajemen; 

2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status; 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya; 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243) adalah sebagai 

berikut: 

 “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 
menjalankan suatu peranan”. 
 

Adapun pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:854) 

yang menjelaskan bahwa “Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu peristiwa”. 
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2.2  Audit Internal 

2.2.1  Pengertian Audit Internal 

Dengan adanya perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, auditor internal 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditentukan. Perlunya konsep audit internal adalah karena bertambah luasnya 

ruang lingkup perusahaan. 

Semakin besar suatu organisasi, maka semakin luas pula rentang pengendalian 

yang dipikul pimpinan, sehingga manajemen harus menciptakan suatu pengendalian 

internal yang efektif untuk mencapai suatu pengelolaan yang optimal dengan 

mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Karena keterbatasan manajemen dalam 

mengendalikan aktifitasnya itu, perusahaan memerlukan audit internal yang akan 

membantu manajemen dalam menentukan apakah rencana-rencana operasi, 

keuangan, kebijakan dan prosedur-prosedur yang dijalankan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

Jadi, audit internal yang dilakukan dalam suatu organisasi merupakan kegiatan 

penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat berdasarkan atas 

kebijakan dan rencana organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam upaya mengawasi 

aktivitasnya. 
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Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah menjawab bahwa keberadaan 

atau alasan diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit ditujukan untuk 

memperbaiki kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk sebuah perusahaan divisi, 

departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, sistem 

atau proyek. Jika tindakan auditor berhasil dalam meningkatkan kinerja organisasi 

maka berarti menunjang kearah perbaikan kinerja secara keseluruhan (Hiro, 2004). 

Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem 

pengendalian intern yang ada di dalam organisasi. Tanpa fungsi audit internal, dewan 

direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal yang bebas 

mengenai kinerja organisasi. 

Pengertian audit internal sampai sebelum Juni 1999 adalah: 

“Internal auditing is an independent appraisal function estabilished within an 
organization to examine and evaluate its activities as a service to the 
organization.” (Ratliff, (1996, p.49); Sawyer, (1996, p.5), Moeller & Witt, 
(1999, p.1-1)). 
 

Redefinisi internal auditing yang telah ditetapkan oleh IIA’s Board of Directors 

pada bulan Juni 1999 adalah: 

“Internal auditing is an independent objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. It 
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control and governance process.” 
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Pengertian tersebut mengemukakan bahwa audit internal adalah kegiatan memberi 

keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Auditor 

internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan 

yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektitivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan (governance). 

Tabel 2.1 
Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

 
Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal 

Lama 1947 Baru 1999 
1. Fungsi penilaian independen yang 

dibentuk dalam suatu organisasi 
1. Suatu aktivitas independen objektif 

2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian jaminan 
keyakinan dan konsultasi 

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

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

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

4. Membantu organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya 

5. Member hasil analisis, penilaian, 
rekomendasi, konseling, dan 
informasi yang berkaitan dengan 
aktivitas yang dikaji dan 
menciptakan pengendalian efektif 
dengan biaya yang wajar 

5. Memberikan suatu pendekatan 
disiplin yang sistematis untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan 
keefektivan manajemen risiko, 
pengendalian dan proses pengaturan 
dan pengelolaan organisasi 

Sumber: Hiro Tugiman, Tahun 2004 
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2.2.2  Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi 

landasan tindakan manajemen selanjutnya. Mulyadi dan Puradiredja (1998:203) 

menyatakan fungsi audit internal sebagai berikut: 

a. Audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan 
mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan 
biaya yang minimum. 

b. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 
dipatuhi. 

c. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung 
jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

d. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. 
e. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:11) menyatakan bahwa: 

 “Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 
internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi 
tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi”. 
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa fungsi audit internal 

adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan 

pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil 

yang berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang 

akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2006), tiga unsur dalam audit internal: 

a. Memastikan/memverifikasi (Verification) 
b. Menilai/mengevaluasi (Evaluation) 
c. Merekomendasi (Recommendation) 
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Maksud dari pernyataan tersebut adalah: 

a. Memastikan/memverifikasi (Verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan 

informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan 

laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah 

diverifikasi dapat ditentukan oleh auditor internal tertentu apakah terdapat 

kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran 

perbaikan. 

b. Menilai/mengevaluasi (Evaluation) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian 

akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. 

Hal ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh 

dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan. 

c. Merekomendasi (Recommendation)  

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan 

pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur audit internal, yaitu 

memastikan/memverifikasi (verification), menilai/mengevaluasi (evaluation), dan 

merekomendasi (recommendation). 
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2.2.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal bertujuan untuk membantu anggota organisasi dan membentuk 

pertanggung jawaban yang efektif, dalam hal ini auditor internal memberi bantuan 

berupa aktivitas perencanaan, audit dan mengevaluasi informasi, mengkomunikasikan 

hasil aktivitas yang telah disertai tindak lanjut. 

Secara umum tujuan auditor internal adalah membantu manajemen 

menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan dan 

keefektifan dari pengendalian intern perusahaan dan kualitas pelaksanaan aktivitas 

perusahaan.dengan demikian audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan 

mengajukan saran. 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) tujuan dari audit internal adalah sebagai 

berikut: 

“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawab 
secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan 
mengajukan saran-saran. Tujuan dari pemeriksaan mencakup pula 
pengembangan, pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.” 
 

Sedangkan ruang lingkup audit internal, menurut The Institute Of Internal 

Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton, et.al (2001:183) adalah sebagai berikut :  

“The scope of internal audit should encompass the examination and 
evaluation of adequacy and effectiveness the organization’s system of internal 
control and the quality of performance in carrying out assigned 
responsibilities: a. Reability and integrity of information, b. Compliance with 
policies, plans, procedures, laws, regulation, and contract, c. Safeguarding 
assets, d. Economical efficient use of resources, e. Accomplishment of 
established objectives and goals for operations and program”. 
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Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004:37) menyatakan 

bahwa:  

“Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan 
Dewan Pengawas Organisasi”. 
 

Dinyatakan kembali oleh The Institute Of Internal Auditors (2004:153) adalah 

sebagai berikut :  

“The scope of internal auditor work encompass a systematic : disciplined 
approach to evaluating and improving the adequacy and effectiviness of risk 
management, control and governance process and the quality of performance 
in carrying out assigned responsibilities”.  

 
Pernyataan tersebut mencakup “scope of mission” dan bertanggung jawab 

untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan 

prosedur yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang telah 

disepakati. 

 

2.2.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI, 2001:322.1) menyebutkan bahwa:  

“Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan 
evaluasi, memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada 
manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara 
dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Audit Internal 
mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 
diauditnya”. 
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Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:37) menyatakan secara 

terperinci mengenai tanggung jawab audit internal sebagai berikut : 

“Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan 
dan Dewan Pengawas Organisasi”. 
 

Menurut Arens et al (2006:136) tanggung jawab auditor internal adalah sebagai 

berikut: 

 “The auditor has a responbility to plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial statements are free of 
material misstatement, whether caused by error or froud.” 

 
Sedangkan  Hiro Tugiman (2006:79) menyebutkan bahwa: 

 “Pimpinan audit internal bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan 
dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal 
untuk bagian audit internal”. 

 
Jadi, dimaksud agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal 

harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan wewenang dan tanggung jawab 

auditor internal adalah sebagai berikut :  

a. Memberikan keterangan-keterangan dan saran-saran kepada manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 

kode etik yang berlaku. 

b. Mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan dengan pihak-pihak lain dan aktivitas 

lainnya sehingga tercapai sasaran-sasaran audit dan organisasi. 
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2.2.6 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

a. Indepedensi Audit Internal 

Indepedensi memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan audit 

secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat pertimbangan 

penting secara netral dan tidak menyimpang. Indepedensi dapat dicapai melalui status 

organisasi dan objektivitas. Independensi menyangkut dua aspek, yaitu diantaranya :  

1) Status organisasi, haruslah berperan sehingga memungkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan tingkat 

atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus 

bertanggungjawab pada pimpinan yang memiliki kewenangan yang cukup untuk 

menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang efektif 

atas temuan audit dan saran perbaikan. 

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

tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut 

hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya. 

Indepedensi menurut The Institue Of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh 

Boynton et.al (2001:983) adalah :  

“Independence, internal auditors should be independent of the activities 
they audit. 
1) Organization’s status. The organization status of internal auditing 

department should be sufficient to permit the accomplishment of it’s 
audit responsibilities. 

2) Objectively. Internal Auditor should be objective in performing 
audits.” 
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Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:41), menyatakan: 

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

 
Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk 

memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Audit 

haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka 

akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya secara bebas dari campur tangan pihak lain. 

 

b. Kompetensi Audit Internal 

Dengan audit internal yang mempunyai kompetensi yang baik, maka tujuan 

perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:57), menyatakan 

bahwa: 

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

1) Keahlian 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. 

Fungsi auditor internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya. 
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2) Kecermatan Profesional 

Audit internal menerapkan kecermatan dan kecermatan yang layaknya 

dilaksanakan oleh seorang auditor internal yang independen dan kompeten, 

dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan 

materialitas yang dicakup dalam penugasan, kecukupan dan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian dan proses governance, biaya dan manfaat 

penggunaan sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik audit 

berbantuan komputer dan teknik-teknik analisisnya. 

 

c. Program Audit Internal 

Untuk dapat melaksanakan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, auditor internal lebih dulu menyusun suatu perencanaan atau program 

audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai alat 

perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan. 

Program audit mempunyai rencana tindakan-tindakan yang terperinci atau 

kerangka pekerjaan auditor yang meliputi pengalokasian waktu setiap prosedur bagi 

setiap organisasi yang melakukan audit dengan tujuan untuk membatasi ruang 

lingkup audit dan sebagai petunjuk serta sebagai bahan pengawasan terhadap para 

asisten. Program audit ini sangat penting karena sebagai landasan atau pedoman 

mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
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Pengertian program audit menurut Moeller and Witt (1999:10) adalah sebagai 

berikut: 

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

Pengertian tersebut menyatakan bahwa program audit merupakan alat untuk 

perencanaan, pengarahan dan pengendalian pekerjaan audit dan merupakan pedoman 

untuk tindakan mengurutkan prosedur-prosedur yang akan dikerjakan dan 

menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan audit terdapat 

pembuatan program audit. Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam 

melaksanakan fungsi audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis dan 

terarah. 

 

d. Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanaan Audit Internal (IIA USA 1995:39-59, IIA UK 1998:35-51) adalah 

sebagai berikut: 

“Audit work should include planning the audit, examine and evaluating, 
communicating result and follow up: 
1) Planning the audit. Intern auditor should plan each audit 
2) Examine and evaluating information. Internal auditors shouls collect, 

analyze, interpret and document information to support audit result 
3) Communicating result. Internal auditors shouls report the result of their 

audit work. 
4) Following up. Internal auditors shouls follow up to a scertain that 

appropriate action is taken on reported audit findings”. 
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Menurut Hiro Tugiman (2006:53-78) adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan pemeriksaan 
Perencanaan pemeriksaan internal haruslah di dokumentasikan. 

2) Pengujian dan pengevaluasian informasi 
Pemeriksaan internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, 
menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung 
hasil pemeriksaan. 

3) Penyampaian hasil pemeriksaan 
Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 

4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan 
Pemeriksa internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut 
(follow op) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang 
dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 
 

Jadi, pelaksanaan audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Perencanaan (Plan) 

a) Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit 

b) Memperoleh latar belakang informasi tentang kegiatan yang diperiksa 

c) Menentukan sumber-sumber penting untuk melaksanakan audit 

d) Berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan 

kegiatan audit 

e) Melakukan survey agar dapat mengenal kegiatan dan pengendalian 

yang akan diperiksa untuk mengidentifikasikan luas audit 

f) Menulis program audit 

g) Menentukan bagaimana, kapan dan siapa yang menerima hasil audit. 
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2) Pengujian (Examine) 

a) Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang 

lingkup kerja audit 

b) Informasi harus cukup, kompeten, relevan dan berguna sebagai dasar 

untuk memperbaiki rekomendasi dan temuan-temuan audit 

c) Prosedur yang meliputi teknik sampling dan pengujian harus dipilih 

pada awal audit 

d) Pengumpulan, analisa, interpretasi dan dokumentasi informasi harus 

diawasi untuk memberi jaminan bahwa tujuan audit internal diperoleh 

dan sasaran dicapai 

e) Kertas kerja harus dipersiapkan oleh audit internal dan oleh 

manajemen bagian audit internal. 

3)   Penyampaian hasil pemeriksaan (Communicating) 

a) Laporan harus disebarluaskan bila audit telah lengkap untuk laporan 

intern mungkin secara tertulis disampaikan secara formal maupun 

informal 

b) Audit internal mendiskusikan simpulan dan rekomendasi pada tingkat 

manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan lampiran akhir tertulis 

c) Laporan audit harus objektif, ringkas, membangun dan tepat guna 

d) Simpulan tentang organisasi yang ditelaah dalam laporan audit akhir 

sebelum mengeluarkannya harus ditentukan untuk siapa laporan 

dipersiapkan. 
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4)    Tindak lanjuti (Following up) 

Pekerjaan auditor internal belum berakhir sampai dikeluarkannya laporan 

audit, tetapi harus berlanjut dengan menentukan apakah tindakan yang 

tepat diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam temuan 

dan saran audit didalam lampiran akhir audit. 

 

e. Laporan Hasil Audit Internal 

Penyusunan hasil audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh 

proses audit internal karena dalam laporan ini auditor internal menggolongkan 

seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor 

untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan. 

Laporan audit dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang dikemukakan 

oleh Gil Courtemance, yang dialih bahasakan oleh Hiro Tugiman (2006:191) adalah 

sebagai berikut: 

 “Pengawasan internal yang baru menekuni profesinya atau belum pernah 
memdapatkan pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari 
bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi 
empat kriteria mendasar yaitu: 1) objektivitas; 2) kewibawaan; 3) 
keseimbangan; 4) penulisan yang profesional.” 

 
Dari empat kriteria diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut: 

1) Objektivitas 

Suatu laporan audit objektif membicarakan pokok persoalan dalam audit, bukan 

perincian prosedural atau hal-hal yang diperlukan dalam proses audit. 
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2) Kewibawaan 

Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan 

memdorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat dalam 

laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima temuan, 

simpulan dan rekomendasi auditor internal, namun mereka cenderung untuk 

tidak menolak. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya pada laporan yang 

dibuat oleh auditor internal. 

3) Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan ganbaran tentang 

organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realitas. 

4) Cara penulisan yang profesional 

Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis dengan 

memperhatikan sejumlah unsur yaitu: struktur, kejelasan, keringkasan, nama 

laporan, dan pengeditan. 

 

f. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan  Audit Internal 

Tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa 

sesuai rekomendasi yang dikemukakan audit internal dalam laporan hasil audit 

dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantum di dalamnya. Definisi 

tindak lanjut adalah sebagai berikut (IIA USA 1995: 59, IIA UK 1998:51) 

“Internal uditors should and follow up to ascertain that appropriate action is 
taken in reported audit finding”. 
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Pengertian tersebut menyebutkan bahwa auditor internal harus mengambil tindakan 

yang diperlukan sebagaimana yang telah dilaporkan pada temuan audit. 

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:75) tindak lanjut oleh pemeriksa 

internal adalah sebagai berikut: 

“Suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan 
waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap 
berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan”. 
 
 
 

2.3 Manajemen Mutu 

2.3.1 Pengertian Manajemen Mutu 

Konsep manajemen mutu dibangun berdasarkan konsep manajemen secara 

umum. Manajemen adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan melalui fungsi 

perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindak lanjut. Perencanaan adalah proses 

menetapkan apa yang ingin dicapai, pelaksanaan adalah proses merealisasikan, 

pemeriksaan adalah proses memperoleh informasi mengenai kemajuan dengan cara 

mengevaluasi dan tindak lanjut adalah melakukan tindakan yang diperlukan sesuai 

informasi dari hasil evaluasi. 

Pengertian manajemen mutu menurut Susilo (2003:9) adalah sebagai berikut: 

“Manajemen mutu adalah upaya sistematis melalui fungsi perencanaan, 
pelaksanaan, pemeriksaan atau pengendalian serta tindak lanjut terhadap 
semua unsur organisasi, baik internal maupun eksternal yang tercakup dalam 
dimensi material, metode, mesin, dana, manusia, lingkungan dan informasi 
untuk merealisasikan komitmen, kebijakan dan sasaran mutu yang telah 
ditetapkan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk masa 
sekarang maupun dimasa depan.” 
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2.3.2 Tujuan Manajemen Mutu 

Berdasarkan pengertian manajemen mutu diatas, dapat diidentifikasi tujuan dari 

manajemen mutu, yaitu: 

a. Merealisasikan komitmen, kebijakan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan. 

Semua kegiatan operasional termasuk implementasi manajemen mutu yang 

dilakukan saat sekarang merupakan realisasi dari pemikiran strategis yang ingin 

diwujudkan dimasa depan. 

b. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Kepuasan pelanggan adalah reaksi emosional dan rasional positif pelanggan untuk 

mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, setiap personil organisasi 

dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. 

 

2.3.3 Prinsip Manajemen Mutu 

Menurut Susilo (2003:24) terdapat delapan prinsip mutu, yaitu: 

a. Fokus pelanggan 

Perusahaan sangat bergantung pada pelanggan. Pelanggan harus dipandang 

sebagai bagian dari perusahaan yang bersifat vital. Oleh sebab itu perusahaan 

harus memahami kebutuhan, persyaratan, harapan dan persepsi pelanggan baik 

saat ini maupun di masa akan datang. 
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b. Kepemimpinan 

Merupakan faktor utama keberhasilan implementasi manajemen mutu. Semuanya 

tidak akan berhasil walaupun sistem yang dirancang dengan baik bila pemimpin 

tidak memainkan peran kepemimpinannya dengan baik. Pemimpin harus mampu 

mempengaruhi dan memotivasi karyawan agar mau mengikuti sistem yang telah 

dibangun. 

c. Partisipasi karyawan 

Manajemen mutu tidak akan berhasil tanpa peran serta aktif karyawan caranya 

ialah dengan memberikan pemahaman dan kompetensi kepada karyawan sesuai 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya agar mereka memerankan peran dengan 

aktif dan positif dalam implementasi manajemen mutu. 

d. Pendekatan proses 

Segala proses mempengaruhi mutu secara langsung atau tidak. Mengendalikan 

mutu secara efisien adalah denagn mengendalikan semua sumber daya yang 

terlibat dalam proses tersebut. 

e. Pendekatan sistem 

Artinya semua aktivitas atau proses yang melibatkan sumber daya tidak dilakukan 

secara sporadik, melainkan dikendalikan melalui mekanisme sistematis. 

f. Perbaikan terus menerus 

Nilai berharga manajemen mutu adalah pada perbaikan. Manajemen mutu 

menciptakan nilai tambah melalui perbaikan secara terus menerus. Perbaikan 

paling mendasar ialah melakukan koreksi bila terjadi kesalahan atau 

ketidaksesuaian. 
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g. Pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan 

Semua kegiatan dan fungsi dalam manajemen mutu dilakukan atas dasar fakta dan 

data, sehingga berbicaralah dengan dasar dan fakta. 

h. Hubungan timbal balik yang menguntungkan dengan pemasok 

Pemasok adalah mitra. Kerjasama harus dibangun dan saling menguntungkan 

terjadi di antara kedua belak pihak. Kemudian agar pemasok dapat memahami 

perannya, harus dilakukan pembinaan secara terus menerus. 

 

2.4 Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Implementasi Manajemen 
Mutu 

 
Audit mutu internal adalah proses pengukuran dan penilaian secara sistematik, 

objektif dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan untuk 

memastikan bahwa kegiatan manajemen mutu telah sesuai dengan pengaturan-

pengaturan atau sistem yang telah dikembangkan dan hasilnya efektif sesuai dengan 

komitmen, kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan dan 

direncanakan. (Susilo, 2003:91) 

Peranan auditor internal dalam menunjang implementasi manajemen mutu 

harus memenuhi unsur-unsur utama audit internal: 

1. Verifikasi (Verification) 

Audit mutu internal melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan secara 

metodis atau menerapkan asas-asas manajemen. 
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2. Evaluasi (Evaluation) 

Audit mutu internal berperan dalam menilai secara menyeluruh manajemen mutu 

dengan membandingkan dengan kriteria-kriteria yang ada. 

3. Rekomendasi (Recommendation) 

Audit mutu internal berperan dalam memberi rekomendasi untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan mutu, baik untuk sekarang maupun masa yang akan 

datang. 


