
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan Audit Internal

Dalam proses yang ruang lingkupnya lebih besar, pimpinan tidak mungkin 

melaksanakan semua kegiatan operasi secara langsung, sehingga keamanan serta 

harta  kekayaan  perusahaan  tidak  dapat  diawasi  secara  langsung.  Untuk 

mengawasi  jalannya  operasi  secara  efektif,  manajemen  bergantung  kepada 

laporan-laporan dan analisis-analisis yang benar, keadaan semacam ini memaksa 

pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya, tetapi tanggung 

jawab tetap ada pada pimpinan, dengan demikian perlu adanya pengawasan dalam 

perusahaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan, prosedur pembukuan 

yang  baik  dan  mengklasifikasikan  data  akuntansi  yang  tepat,  dapat  membantu 

manajemen  dalam  melakukan  pengawasan  akuntansi  yang  cukup  memadai 

terhadap harta milik perusahaan, utang-utang dan biaya.

Pimpinan perusahaan memerlukan  suatu alat  untuk meyakinkan  dirinya 

agar perusahaan yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar, cepat, aman, dan 

efisien. Jika demikian halnya maka dengan sendirinya tujuan yang direncanakan 

semula bisa dicapai dengan baik apabila dalam suatu perusahaan menggunakan 

suatu informasi yang dapat memberikan data yang dapat diandalkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pimpinan memerlukan alat 

khusus untuk mengawasi  dan mengevaluasi  secara rutin  ruang lingkup operasi 

perusahaan yang semakin kompleks.

 Alat  yang  dimaksud adalah  audit  internal  yang  dilakukan  oleh  bagian 

independen dalam organisasi.  Kebutuhan dalam audit internal akan sangat terasa 

apabila sistem pengendalian internal yang ada sangat lemah.



Pengertian  peranan  menurut  Komaruddin  (1994:768)  adalah  sebagai 

berikut:

1. Bagian  dari  tugas  utama  yang  harus  dilakukan  oleh  seseorang  dalam 

manajemen.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata

4. Fungsi yang diharapkan dari  seseorang atau menjadi karakteristik yang apa 

adanya

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  peranan 

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang 

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, atau ukuran mengenai hubungan dua 

variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat

2.1.1 Pengertian Audit Internal

Pengertian audit Internal menurut Sawyer (2003:6) adalah:

“Audit internal is a systematic, objective appraisal by auditor internal of  
the operation and control within organizations to determine whether:
a. Financial and operating information is accurate and reliable;
b. Risk to the enterprise are identified and minimized;
c. External regulation and acceptable internal policies and procedures  

are followed;
d. Satisfaktory operating criteria are met;
e. Resources are used effectively achieved all for the purposed of sitting  

members  of  the  organizations  in  the  effective  discharge  of  the 
responbilities”.

Sedangkan pengertian audit  internal  menurut  Sukriso Agoes (2004:221) 

adalah :

“Internal  audit  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  bagian 
internal  perusahaan,  baik  terhadap  laporan keuangan dan catatan 
akuntansi  perusahaan,maupun  ketaatan  terhadap  kebijakan 
manajemen  puncak  yang  telah  ditentukan  dan  ketaatan  terhadap 
peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari  ikatan profesi 
yang berlaku”.



Peraturan pemerintah yang dimaksud di atas misalnya peraturan di bidang 

perpajakan,  pasar  modal,  lingkungan hidup, perbankan,  perindustrian dan lain-

lain.

Dan pengertian audit internal menurut Institute of Internal Auditors (IIA) 

(2004:xxvii) sebagai berikut:

“Internal  auditing  is  an  independent,  objective  assurance  and 
consulting activity  design to add value and improve an organizations 
operation. It  help an organization accomplish its objectives by bringing  
a  systematic,  disciplined  approach  to  evaluate  and  improve  the  
effectiveness of risk management, control and governance process.”

Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa 

audit internal dalam suatu perusahaan mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Mempunyai  sifat  penilaian  yang  tidak  memihak  dan  objektif,  karena 

merupakan bagian yang terlepas dari kegiatan operasi perusahaan.

2. Memeriksa  dan  mengevaluasi  seluruh  kegiatan  perusahaan,  baik  finansial 

maupun non finansial.

3. Menentukan  apakah kebijakan dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  tersebut 

dapat  dijalankan  seperti  yang  telah  ditentukan  untuk  mencapai  tujuan 

perusahaan.

Dengan  kata  lain,  audit  internal  merupakan  suatu  aktivitas  independen 

yang  memberikan  jaminan  keyakinan  serta  konsultasi  yang  dirancang  untuk 

memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan.

2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Adapun  tujuan  audit  internal  menurut  Sawyer  (2003-65)  yang 

dikemukakan sebagai berikut:

“The  objective  of  internal  auditing  is  to  assist  members  of  the  
organization in the  effective  discharge of  their  responbilities.  To this  
end,  internal  auditing  furnishes  them  with  analyses,  appraisal,  
recommendations, counsels, and information concerning the reviewed.  
The audit objective includes promoting effective control at a reasonable  
cost.”



Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari audit internal 

adalah untuk mengetahui efektivitas anggota dalam organisasi terhadap tanggung 

jawab  mereka.  Audit  internal  melakukan  analisis,  penilaian,  memberikan 

rekomendasi, mencari informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang sedang 

diperiksa.  Tujuan dari audit  ini juga mencakup peningkatan pengendalian yang 

efektif terhadap suatu biaya yang dianggap pantas atau dapat diterima.

Dari  pernyataan  yang  dikemukakan  tentang  tujuan  audit  internal  yang 

dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (2006:99) dapat diartikan sebagai berikut:

“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 
organisasi  agar  dapat  melaksanakan  tanggung  jawabnya  secara 
efektif.  Untuk  hal  tersebut,  auditor  internal  akan  memberikan 
berbagai  analisis,  penilaian,  rekomendasi,  petunjuk,  dan  informasi 
sehubungan  dengan  kegiatan  pemeriksaan.  Tujuan  pemeriksaan 
intern  mencakup  pula  usaha  mengembangkan  pengendalian  yang 
efektif dengan wajar.”

Dengan  kata  lain  tujuan  audit  internal  adalah  memberikan  pelayanan 

kepada organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan 

yang memberikan sebagai tujuan akhir agar semua organisasi dapat melakukan 

semua tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. 

Audit  internal  membantu  manajemen  dalam  hal  memcari  kemungkinan  yang 

paling baik dalam penggunaan sumber modal secara efisien dan efektif, termasuk 

efektivitas pengendalian dalam biaya wajar. Semua bantuan audit internal tersebut 

diberikan  melalui  analisis-analisis,  penilaian,  saran-saran,  bimbingan  dan 

informasi tentang aktivitas yang diperiksa.

Kegiatan audit internal yang dijalankan pada dasarnya haruslah mencakup 

kegiatan: 

1. Verification (Pembuktian) 

Merupakan  pemeriksaan  dokumen,  catatan  dan  laporan  untuk  menentukan 

tingkat  penyesuaiannya  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Pada  umumnya, 

kegiatan diverifikasi ini meliputi catatan, laporan aktiva dan keuangan.



2. Compliance (Kepatuhan)

Kegiatan  ini  berkaitan  dengan  tingkat  ditaatinya  kebijakan,  peraturan, 

prosedur dan praktik-praktik usaha yang baik.

3. Evaluation (Penilaian)

Evaluasi  terdiri  dari  dua  fungsi  penilaian,  pertama  adalah  fungsi  penilaian 

berbagai tingkat manajemen yang memberikan umpan balik bagi manajemen 

puncak mengenai efektivitas manajer bawahan. Kedua, adalah fungsi untuk 

me-review dan menetapkan struktur pengendalian pencegahan di dalam suatu 

organisasi yang memberikan umpan balik bagi eksekutif akuntansi mengenai 

keefektifan struktur tersebut. 

Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas 

dan  kompleks  meliputi  seluruh  tingkatan  manajemen  baik  yang  sifatnya 

administratif  maupun  non  operasional.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  komitmen 

bahwa  fungsi  audit  internal  adalah  membantu  manajemen  dalam  mengawasi 

jalannya roda organisasi. Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai 

mata-mata  tetapi  merupakan  mitra  yang  siap  membantu  dalam  memecahkan 

setiap permasalahan yang dihadapi.

Ruang lingkup audit  internal  menurut  Russell  (2000:13) adalah sebagai 

berikut:

“The scope of the internal audit should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizations system 
of  internal  control  and  the  quality  of  performance  in  carrying  out  
assigned responsibilities.”

Russell  mengemukakan  bahwa  ruang  lingkup  dari  audit  internal  harus 

meliputi  pemeriksaan  dan  evaluasi  yang  cukup  serta  efektivitas  sistem 

pengendalian  intern  perusahaan  dan  kualitas  kinerja  sesuai  dengan  tanggung 

jawabnya.



Sedangkan ruang lingkup audit  internal  menurut  IIA (2004:157)  adalah 

sebagai berikut:

“Internal  auditor  should  consider  the  following  suggestions  when 

evaluating  an  organization’s  governance  activities  related  to  

information security.”

(Audit internal harus memperhatikan saran atau usul ketika mengevaluasi 

kinerja perusahaan berkaitan dengan keamanan informasi.)

Ruang  lingkup  audit  internal  menurut  Hiro  Tugiman  (2006:99-100) 

sebagai berikut :

“Ruang  lingkup  pemeriksaan  intern  melalui  keefektifan  sistem 
pengendalian intern serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan 
keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta 
kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan 
internal harus:
a. Me-review keandalan  (reliabilitas  dan  integritas)  informasi 

finansial dan operasioanal serta cara yang dipergunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan 
informasi tersebut.

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

c. Me-review berbagai  cara  yang  digunakan  untuk  melindungi 
harta,  dan  bila  dipandang  perlu,  memverifikasi  keberadaan 
harta-harta tersebut.

d. Menilai  keekonomisan  dan  keefisienan  penggunaan  berbagai 
sumber daya.

e. Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah 
hasilnya  konsisten  dengan  tujuan  dan  sarana  yang  telah 
ditetapkan  dan  apakah  kegiatan  tersebut  dilaksanakan  sesuai 
dengan yang direncanakan.”

Jadi  secara  terperinci,  ruang  lingkup  audit  internal  adalah  melakukan 

penilaian  atas  pengendalian  internal,  penilaian  atas  pencatatan  laporan 

perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal 

juga  harus  memberikan  keyakinan  bahwa  catatan  laporan  dan  pelaksanaan 



kegiatan  bagi  perusahaan  telah  dilaksanaan  dengan  baik.  Tujuan  dan  ruang 

lingkup audit internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan 

permintaan dari manajemen organisasi yang bersangkutan.

2.1.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Wewenang  dan  tanggung  jawab  audit  internal  dalam  organisasi  harus 

ditetapkan secara jelas agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pernyataan 

mengenai  tanggung  jawab  audit  internal  harus  ditetapkan  dengan  jelas  oleh 

kebijakan manajemen dan dewan komisaris.

Selain itu, dalam menjalankan fungsinya seorang auditor internal dituntut 

untuk mempunyai  berbagai  kecakapan teknis  dan teoritis  yang memadai,  yang 

disertai dukungan yang tegas dari manajemen, sehingga dengan adanya dukungan 

tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu umpan balik dari manajemen.

Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  (2001,322:1)  tanggung  jawab 

auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk meyediakan jasa analisis 
dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi 
lain kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain 
yang  setara  wewenang  dan  tanggung  jawabnya.  Untuk  memenuhi 
tanggung  jawabnya  tersebut,  auditor  internal  mempertahankan 
objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.”

Wewenang  yang  berhubungan  dengan  tanggung  jawab  tersebut  harus 

memberikan akses penuh kepada audit internal untuk berurusan dengan catatan-

catatan, kekayaan-kekayaan dan karyawan perusahaan yang berhubungan  dengan 

pokok masalah yang sedang direview audit internal yang bebas untuk mereview 

dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana-rencana dan catatan-catatan perusahaan.

Fungsi  audit  internal  terbentuk  dikarenakan  adanya  pendelegasian 

wewenang kepada jumlah unit organisasi oleh pimpinan perusahaan. Fungsi audit 

internal  ada  berdasarkan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  manajemen  atau  dewan 

direksi.  Fungsi  Audit  internal  merupakan  kegiatan  penilaian  yang  bebas  yang 

dilakukan  dengan  cara  memeriksa  akuntansi,  keuangan,  dan  kegiatan  lainnya, 

untuk  memberikan  masukan  atau  informasi  kepada  manajemen  dengan 



menyajikan  analisis,  penilaian,  rekomendasi,  dan  komentar-komentar  penting. 

Audit internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga 

tidak  hanya  terbatas  pada  pemeriksaan  atas  catatan  akuntansi  tetapi  juga 

pemerikasaan operasional perusahaan.

Hartadi  (1997;37)  mengemukakan  fungsi  audit  internal  adalah  sebagai 

berikut:

“Fungsi  pemeriksaan  internal  audit  adalah  melaksanakan  kegiatan 

bebas  dan  memberi  saran-saran  suatu  fungsi  pengendalian  guna 

mengukur dan meneliti efektivitas sistem pengendalian internal.”

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

sebagai berikut:

“The auditor has a responsibility 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 fraud.”

Arens  mengemukakan  bahwa  auditor  memiliki  tanggung  jawab  untuk 

merencanakan  dan  menunjukkan  hasil  pemeriksaannya  untuk  memperoleh 

keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari 

kesalahan material dan apakah disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan.

Dari  pengertian tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besar auditor 

memiliki  tanggung  jawab  dalam  memberikan  saran  dan  informasi  kepada 

manajemen  guna  evaluasi  atas  aktivitas  yang  telah  dilaksanakan  dan  untuk 

menekan kemungkinan salah saji yang material.

2.1.4 Kualifikasi Audit Internal

2.1.4.1 Independensi dan Objektivitas

Independen  bagi  auditor  sangat  penting  untuk  efektivitas  pemeriksaan. 

Untuk  mencapai  efektivitasnya  auditor  internal  harus  bertindak  seobjektif  dan 

seefektif  mungkin.  Hal  ini  sangat  bergantung  pada  kedudukan  audit  internal, 

terhadap bagian yang diperiksanya, independensi dan status audit internal dalam 



organisasi  untuk mencapai  audit  yang efektif  harus didukung sikap yang tidak 

memihak dari auditor internal.

IIA (2004:7) mengemukakan bahwa:

“The  internal  auditor  activity  should  be  independent,  and  internal  

auditors should be objective in performing their work.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa auditor internal haruslah 

independen dan objektif dalam melaksanakan tugas mereka.

Menurut Arens et al (2006:83) independensi terbagi menjadi dua macam, 

yaitu:

1) Independence in fact:

 Independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain an  

unbased attitude throughout the audit.

2) Independence  in  appearance  is  the  result  of  other’  interpretations  of  this  

independence.

Jadi, independensi adalah suatu hal yang sangat penting untuk mencapai 

keefektifan  audit  internal.  Independensi  para  auditor  internal  adalah  mampu 

membebaskan diri dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas 

dan  integritas  auditor  serta  mampu  membebaskan  diri  dari  berbagai  hal  yang 

menimbulkan kesan bahwa auditor tidak independen.

Sedangkan  menurut  SPAI  oleh  Konsorsium  Organisasi  Profesi  Audit 

Internal (2004;15);

”Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus 

objektif dalam melaksanakan pekerjaannya”.

Dari pernyataan di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Independensi Organisasi

Fungsi  audit  internal  harus  ditempatkan  pada  posisi  yang  memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. Independensi akan meningkat 



jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap 

Pimpinan dan Dewan Pengawasan Organisasi

2. Objektivitas Auditor Internal

Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak 

dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict  

of interest)

3. Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas

Jika  prinsip  independensi  dan  objektivitas  tidak  dapat  dicapai  baik  secara 

fakta  maupun  dalam kesan,  hal  ini  harus  diungkapkan kepada  pihak yang 

berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada alasan 

tidak terpengaruhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

2.1.4.2 Keahlian dan Kecermatan Profesional

Keahlian  dan  kecermatan  profesional  seperti  yang  ditegaskan  oleh 

Konsersium  Organisasi  Profesi  Audit  Internal  (SPAI,  2004:14)  menyatakan 

bahwa  penugasan  harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  keahlian  dan 

kecermatan professional.

1. Keahlian

Auditor  internal  harus memiliki  pengetahuan,  keterampilan  dan kompetensi 

yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  perorangan.  Fungsi 

audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya.

a. Penanggungjawaban Fungsi Audit Internal harus memperoleh saran dan 

asistensi  dari  pihak  yang  kompetensi  jika  pengetahuan,  keterampilan, 

kompetensi  dari  staf  auditor  internal  tidak  memadai  untuk  pelaksanaan 

sebagian atau seluruh penugasannya.

b. Auditor Internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat 

mengenali, meneliti, menguji adanya indikasi kecurangan.



c. Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang 

risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi 

dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia.

2. Kecermatan Profesional

Auditor  internal  harus  menerapkan  kecermatan  dan  keterampilan 

yang  layaknya  dilakukan  oleh  seorang  auditor  internal  yang  prudent  dan 

kompeten. 

Dalam  menerapkan  kecermatan  professional  auditor  internal  perlu 

mempertimbangkan:

a. Ruang lingkup penugasan

b. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan

c. Kecukupan dan efektivitas  manajemen risiko,  pengendalian,  dan proses 

governance

d. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan

e. Penggunaan  teknik-teknik  audit  berbantuan  komputer  dan  teknik-teknik 

analisis lainnya

3. Pengembangan Profesional yang berkelanjutan (PPL)

Auditor  Internal  harus  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan 

kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang berkelanjutan 

2.1.4.3 Program dan Pelaksanaan Audit Internal

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari audit, perlu dibuat program 

audit  secara  efektif  sistematis  dan  terarah.  Program  audit  merupakan  suatu 

rencana terpadu yang harus dilaksanakan.  Dalam program audit  ini  tidak akan 

mempunyai arti sama sekali jika tidak mendapat dukungan dari manajemen.

Program  audit  yang  telah  disetujui  dan  didukung  oleh  manajemen 

merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan audit. Selain 

itu program audit dapat dipakai sebagai tolak ukur para pelaksana audit.



Menurut  Mulyadi  (1998:82)  mengemukakan  pentingnya  program  audit 

sebagai berikut:

“Bahwa  program  audit  diperlukan  untuk  pengawasan  dan 

pengarahan atas aktivitas audit yang dilakukan oleh internal auditor 

dengan maksud untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit.”

Menurut  Mulyadi  (1998;239)  pengertian  program  pemerikasaan  audit 

internal adalah sebagai berikut:

Program pemeriksaan adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang 

terperinci  yang  akan  dilaksanakan  dalam  pemeriksaan.  Disamping  sebagai 

petunjuk  mengenai  langkah-langkah  yang  harus  dilaksanakan,  program 

pemeriksaan  juga  merupakan  alat  pengendali.  Dengan  program  pemeriksaan 

tersebut akan dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal 

yang ditetapkan.

Program pemeriksaan menurut SPAI (1997;58) adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis penafsiran, 

dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan

2. Menetapkan tujuan pemeriksaan

3. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan pemeriksaan

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang akan 

diteliti

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan 

6. Merupakan  persiapan  bagi  awal  pelaksanaan  pekerja  pemeriksaan  dan 

perubahan, bila dipandang perlu, selama pelaksanaan pemeriksaan

7. Menentukan  bagaimana,  kapan,  dan  kepada  siapa  hasil-hasil  pemeriksaan 

akan disampaikan

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa program audit internal sangat 

penting  bagi  auditor,  karena  program audit  internal  merupakan  landasan  atau 

pedoman  mengenai  pekerjaan-pekerjaan  yang  akan  dilakukan.  Program  audit 



yang telah disusun secara sistematis dan mencakup tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain itu,  program dapat  dipakai  sebagai  alat  untuk menilai  apakah staf  audit 

telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik atau belum. Tetapi program audit 

tidak  dimaksudkan  untuk  membatasi  kemampuan  staf  untuk  mengembangkan 

prosedur  yang  telah  tertulis  bila  hal  tersebut  dapat  memberikan  manfaat  yang 

lebih besar dengan tujuan audit. 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut SPAI (2004;15-18) meliputi:

1. Perencanaan Penugasan

Audit Internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk 

setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, waktu dan alokasi  sumber 

daya.

2. Pelaksanaan Penugasan

Dalam  melaksanakan  audit,  audit  internal  harus  mengidentifikasi, 

menganalisis,  mengevaluasi,  dan  mendokumentasikan  informasi  yang 

memadai untuk mencapai tujuan penugasan

a. Mengidentifikasi Informasi

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, 

relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan

b. Analisis dan Evaluasi

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada 

analisis dan evaluasi yang tepat

c. Dokumentasi Informasi

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk 

mendukung kesimpulan dan hasil penugasan

d. Supervisi Penugasan

Setiap  penugasan  harus  di  supervisi  dengan  tepat  untuk  memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan 

staf 

3. Komunikasi Hasil Penugasan

Audit  internal  harus  mengkomunikasikan  hasil  penugasannya  secara  tepat 

waktu



4. Pemantauan Tindak Lanjut

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem 

untuk memantau tindak lanjut  hasil  penugasan yang telah dikomunikasikan 

kepada manajemen

2.1.4.4 Laporan Audit Internal

Laporan  audit  internal  merupakan  laporan  tertulis  yang  berisikan  hasil 

temuan setelah melakukan pengujian dan penelitian terhadap informasi yang telah 

diperoleh,  laporan  ini  sangatlah  penting artinya  bagi  manajemen karena dalam 

laporan  ini  dihasilkan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  untuk 

mengevaluasi efektivitas kegiatan operasi perusahaan.

Apapun kriteria laporan audit internal, menurut Hiro Tugiman (1997;70) 

sebagai berikut:

“Suatu  laporan  haruslah  objektif,  jelas,  singkat,  konstruktif,  dan 

tepat waktu”

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Objektif

Laporan  yang  objektif  adalah  laporan  yang  faktual,  tidak  berpihak  dan 

terbatas dari distansi. Setiap pernyataan, angka dan referensi harus didasarkan 

atas bukti-bukti yang kuat. Auditor harus terus berusaha dengan segala upaya, 

agar  laporannya  dapat  dipercaya  atau  diandalkan.  Keandalan  haruslah 

menjadi ciri dari laporan audit internal.

2. Jelas

Tujuan laporan pemeriksaan adalah agar diambil tindakan yang perlu. Oleh 

karena  itu,  laporan  harus  efektif.  Dan  agar  efektif,  laporan  harus  jelas. 

Laporan  yang  jelas  mudah  dimengerti  dan  logis,  laporan  tersebut  harus 

menggunakan  kata-kata  secara  efektif  yang  mampu  memberikan  berbagai 

informasi yang cukup mendukung.



3. Singkat

Laporan  yang  diringkas  langsung  membicarakan  pokok permasalahan  dan 

menghindari berbagai  perincian 

4. Konstruktif

Laporan yang konstruktif  adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya 

akan membantu pihak yang akan diperiksa dan organisasi serta menghasilkan 

berbagai perbaikan yang dibutuhkan.

5. Tepat Waktu

Laporan  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manajemen  akan 

informasi  yang  mutakhir  yang  tidak  memerlukan  penundaan  dan 

mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan efektif.

Suatu laporan audit internal menurut Moeler dan Witt (1999;15-20) harus 

memiliki empat hal dasar, yaitu :

1. Disclosure of findings

2. Description of findings

3. Suggestion of corrections

4. Documentation of plans and clarification of views of auditee.”

Empat hal dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengungkapkan temuan-temuan (Disclosure of findings)

Laporan  audit  itu  harus  ringkas  dan  menggambarkan  secara  garis  besar 

mengenai keadaan yang diamati atau ditemukan serta diungkapkan, baik itu 

bagus  tidak  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat  informasi  bagi  manajemen 

mengenai operasi perusahaan.

2. Menggambarkan temuan-temuan (Description of findings)

Laporan harus menggambarkan penyimpangan-penyimpangan yang ada atas 

temuan-temuan  audit  dan  mampu  menjelaskan  mengapa  hal  tersebut  dapat 

terjadi.

3. Memberikan perbaikan-perbaikan (Suggestion of corrections)

Rekomendasi-rekomendasi  pemeriksaan  dijadikan  sebagai  kerangka  kerja 

untuk melakukan tindakan perbaikan keadaan dan penyebabnya.



4. Membuat  dokumentasi  dan  meminta  klarifikasi  dari  pihak  yang  diaudit 

(Documentation of plans and clarification of views of auditee)

Pihak yang diaudit dapat memberikan pandangannya atau tanggapan temuan-

temuan  audit  dan  rekomendasi-rekomendasi  yang  disampaikan  untuk  audit 

internal.  Auditor  harus  berusaha  mendapatkan  persetujuan  tentang  hasil 

pemeriksaannya dan rencana tindakan apabila diantara mereka tidak terdapat 

kesepakatan  maka  komentar  tertulis  dari  pihak  yang  diperiksa  dapat 

dicantumkan sebagai lampiran laporan pemeriksaan.

Dari uraian tersebut maka suatu laporan yang baik harus memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan  tertulis  yang  ditandatangani  haruslah  setelah  pengujian-pengujian 

terhadap pemeriksaan selesai dilakukan 

2. Audit internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan 

rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan 

laporan akhir

3. Suatu laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu

4. Laporan  harus  mengemukakan  tentang  maksud,  lingkup,  dan  hasil 

pelaksanaan  audit,  dan  bila  dipandang  perlu,  laporan  harus  berisikan 

pernyataan tentang pendapat auditor

5. Laporan  dapat  mencantumkan  berbagai  rekomendasi  bagi  berbagai 

perkembangan  yang  mungkin  dicapai,  pengakuan  terhadap  kegiatan  yang 

dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif

6. Pandangan  dari  pihak  yang  diperiksa  tentang  berbagai  simpulan  atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit

7. Pimpinan audit  internal  atau staf yang ditunjuk me-review dan menyetujui 

laporan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada 

siapa laporan tersebut akan disampaikan.



2.1.4.5 Pemantauan Tindak Lanjut

Internal auditor harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut 

(follow  up) untuk  memastikan  bahwa  temuan  audit  yang  dilaporkan  telah 

dilakukan tindakan yang tepat.

Internal  auditor  harus  memastikan  apakah suatu  tindakan korektif  telah 

dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen 

senior  atau  dewan  telah  menerima  risiko  akibat  tidak  dilakukannya  tindakan 

korektif atas temuan yang dilaporkan.

Menurut  Hiro  Tugiman  (1997:75)  kegiatan  tindak  lanjut  adalah  suatu 

proses  untuk  menentukan  kecukupan,  keefektifan  dan  ketepatan  waktu  dari 

berbagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  manajemen  terhadap  berbagai  temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan.

Menurut Hiro Tugiman (1997;76) berbagai faktor yang diharuskan untuk 

dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat 

adalah:

1. Pentingnya temuan yang dilaporkan

2. Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang 

dilaporkan

3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal

4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif, dan

5. Jangka waktu yang dibutuhkan 

Tingkat dan jenis tindak lanjut merupakan petunjuk yang baik mengenai 

dukungan manajemen terhadap audit internal. Apabila audit internal melakukan 

tindak lanjut yang efektif  dan tepat,  berbagai  unit  kegiatan yang ada di dalam 

perusahaan  akan  cepat  mengetahui  dan  mengambil  tindakan  yang  tepat,  guna 

memperbaiki kekurangan yang tercantum dalam laporan audit. Sebaliknya apabila 

tindak lanjut tidak dilakukan, dapat memberikan kesan bahwa manajemen tidak 

sepenuhnya mendukung program audit internal, sehingga tindakan perbaikan akan 

sulit dilaksanakan.



Pekerjaan  audit  internal  dikatakan  efektif  apabila  manajemen 

memanfaatkan  hasil-hasil  pekerjaan  internal  auditor.  Banyak  kepala  auditor 

merasakan  bahwa  faktor  penting  keberhasilan  program  audit  internal  adalah 

tindak lanjut untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya.

2.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut  Hiro  Tugiman  (1997;115)  efektifitas  mempunyai  pengertian 

sebagai berikut:

1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)

2. Manjur atau mujarab

3. Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan)

4. Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan )

Sedangkan menurut Komaruddin (1994;792) efektivitas adalah:

“Suatu  keadaan  yang  menunjukkan  tingkat  keberhasilan  catatan 

kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai  tujuan yang  telah 

ditetapkan terlebih dahulu”.

Menurut Arens dan Loebbecke (1997;792) efektivitas adalah :

“Effectiveness  refer  to  the  accomplishment  of  objective,  where  as  

afficiency refers to the sources used to exist achieved those objectives”.

Tercapainya tujuan manajemen (manajemen yang efektif) tidak selamanya 

disertai  dengan  efisiensi  yang  maksimum.  Dengan  perkataan  lain  manajemen 

yang efektif tidak terlalu perlu disertai manajemen yang efisien. Oleh karena itu 

keberhasilan manajemen tidak boleh hanya diukur dari efektivitas tetapi diukur 

pula oleh efisiensi.



Pengendalian  internal  atas  penggajian  dapat  dikatakan  efektif  bila 

memadainya  komponen  pengendalian  internal  dan  tercapainya  tujuan 

pengendalian internal atas penggajian.

Efektivitas  atau  hasil  dari  operasi  adalah  hasil  atau  keuntungan  yang 

diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan objektivitas dari beberapa 

kriteria.

Dari pengertian yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa secara garis 

besar efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan 

yang diinginkan oleh perusahaan.

2.3 Pengendalian Internal

Dalam  perusahaan  yang  hanya  mempunyai  beberapa  karyawan  saja, 

pimpinan  yang  seringkali  juga  merupakan  pemilik  perusahaan  tersebut,  dapat 

mengikuti  dan  megawasi  secara  langsung  kegiatan  semua  karyawan.  Namun 

sejalan  dengan  semakin  luas  dan  kompleksnya  perusahaan,  manajemen 

perusahaan  dihadapkan  pada  keterbatasan  kemampuan  untuk  mengawasi  dan 

mengendalikan  operasi  perusahaan.  Keadaan  ini  menyebabkan  manajemen 

melimpahkan sebagian tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya.

Di lain pihak, manajemen dituntut bekerja secara efisien untuk mencapai 

tujuan perusahaan, manajemen membutuhkan alat bantu yaitu beberapa kebijakan 

dan  prosedur  yang  disebut  pengendalian.  Pengendalian  ini  umumnya  adalah 

sistem pengendalian internal yang memadai dan dapat diandalkan.

Adanya  pengendalian  internal  ini  yang  merupakan tanggung jawab dari 

manajemen.  Suatu  pengendalian  internal  yang  baik  akan  dapat  menekan 

terjadinya  kesalahan  dan  penyelewengan.  Jika  kesalahan  dan  penyelewengan 

terjadi, maka hal ini akan dapat ditetapkan dan diatasi dengan cepat. Pemahaman 

atas  pengendalian  internal  merupakan  suatu  prosedur  pokok  untuk 

dilaksanakannya audit internal.



2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Suatu pengendalian  internal  terdiri  dari  kebijakan-kebijakan manajemen 

tentang  suatu kepastian yang wajar bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut  Boynton  (2006:391),  yang  mengutip  dari  COSO  pengertian 

pengendalian internal sebagai berikut:

“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors,  
management,  and  other  personnel,  designed  to  provide  reasonable  
assurance  regarding  the  achievement  of  objectives  in  the  following 
categories:
a. Reliability of financial reporting
b. Effectiveness and efficiency of operations
c. Compliance with applicable laws and regulations.

Sedangkan menurut Messier (2006:250), yang dialihbahasakan oleh Nuri 

Hinduan, pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian  internal  adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh 
dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas, yang didesain 
untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 
golongan tujuan ini:
a. Keandalan pelaporan keuangan,
b. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan 
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dari definisi pengendalian internal di atas, terdapat konsep dasar sebagai 

berikut:

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu

2. Pengendalian  internal  bukan  hanya  terdiri  dari  pedoman,  kebijakan,  dan 

formulir  namun  dijalankan  oleh  orang  dari  setiap  jenjang  organisasi  yang 

mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain

3. Pengendalian  internal  diharapkan  mampu  memberikan  keyakinan  memadai 

bagi manajemen dan dewan komisaris entitas

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan 

pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi



Dari beberapa pengertian tersebut,  nampak bahwa pengendalian internal 

merupakan  pengendalian  kegiatan  (operasional)  perusahaan  yang  dilakukan 

pimpinan  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  secara  efisien,  yang  terdiri  dari 

kebijakan-kebijakan  dan  prosedur-prosedur  yang  ditetapkan  untuk  mencapai 

tujuan tertentu dari operasi perusahaan.

Suatu perusahaan yang mempunyai pengendalian internal yang baik, akan 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, sehingga memudahkan manajemen 

dalam proses pengambilan keputusan.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Berdasarkan  pengertian  pengendalian  internal  yang  dikemukakan  oleh 

Messier,  disebutkan  bahwa  tujuan  pengendalian  internal  adalah  untuk 

memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari ketiga tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan

Artinya pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian  internal  dimaksudkan  untuk  mendorong  sumber  daya  secara 

efekti  dan  efisien  untuk  pencapaian  tujuan  perusahaan.  Hal  ini  berkaitan 

dengan  pengalokasian  sumber-sumber  milik  perusahaan,  sehingga  dapat 

dicegah  kegiatan  yang  tidak  perlu  dan  pemborosan  dari  semua  aspek 

organisasi.



3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan bahwa prosedur 

dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  pencapaian  tujuan  diikuti  oleh 

seluruh karyawan perusahaan.

2.3.3 Komponen Pengendalian Internal

Setiap  perusahaan  memiliki  karakteristik  atau  sifat-sifat  khusus  yang 

berbeda karena perbedaan karakteristik tersebut maka pengendalian internal yang 

baik pada suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lainnya. Oleh sebab 

itu,  untuk  mendesain  suatu  sistem  pengendalian  internal  yang  baik  perlu 

diperhatikan  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tujuan  perusahaan  secara 

komprehensif.  Pengendalian  internal  terdiri  dari  lima  komponen  yang  saling 

terkait berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

2. Penaksiran Risiko (Risk Assessment)

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)

5. Pemantauan (Monitoring)

Kelima  komponen  sistem pengendalian  internal  tersebut  dapat  dijelaskan pada 

sub bab sebagai berikut.

2.3.3.1 Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan  pengendalian  terdiri  dari  kebijakan,  tindakan  dan  prosedur 

mencerminkan  keseluruhan  tingkah laku dari  manajemen  puncak,  direktur  dan 

pemilik entitas mengenai pengendalian internal dan kepentingan entitas.

Menurut IAI (2001:319.2):

“Lingkungan pengendalian yaitu menetapkan corak suatu organisasi, 
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 
internal, menyediakan disiplin dan struktur.”



Sedangkan menurut Mulyadi (2002:183):

“Lingkungan  pengendalian  merupakan  suatu  lingkungan  untuk 

menciptakan  suasana  pengendalian  dalam  suatu  organisasi  dan 

mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian.”

Berbagai  faktor  yang  membentuk  lingkungan  pengendalian  dalam suatu 

perusahaan antara lain :

1. Nilai Etika dan Integritas

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari orang yang mendesain dan 

melaksanakannya.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  manajemen  adalah 

menjunjung  tinggi  nilai  integritas  dan  etika,  karena  merupakan  dasar  dari 

pengendalian  yang  dilakukan  manajemen  dalam mengurangi  dan  meredam 

tindakan  penelewengan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  dalam 

perusahaan. 

2. Komitmen atau Kompetensi

Kompeten  adalah  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  diperlukan  untuk 

menyelesaikan  tugas-tugas  yang  menjelaskan  pekerjaan  setiap  individu. 

Komitmen terhadap kompetensi termasuk pertimbangan manajemen terhadap 

tingkat  kompetensi  tersebut  diterjemahkan  kedalam  kemampuan  dan 

pengetahuan yang dibutuhkan.

3. Partisipasi Dewan Direksi atau Komite Audit

Untuk  memciptakan  independensi  auditor  internal,  maka  perusahaan  harus 

membentuk  dewan  komisaris  dan  komite  audit  yang  berwenang  untuk 

menunjuk auditor internal. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham 

dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi 

mengawasi  pengelolaan  perusahaan  yang  dilaksanakan  oleh  manajemen 

(Direksi).  Dengan  demikian,  Dewan  Komisaris  yang  aktif  menjalankan 

fungsinya  dapat mencegah konsentrasi  pengendalian yang terlalu  banyak di 

tangan manajemen (Direksi).



Komite  audit  anggotanya  terdiri  dari  pihak  luar  perusahaan.  Pembentukan 

komite  audit  ini  ditujukan untuk memperkuat  independensi  auditor  internal 

yang  oleh  masyarakat  dipercaya  untuk  menilai  kewajaran 

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

4. Falsafah Manajemen dan gaya operasi

Filosofi  adalah  seperangkat  keyakinan  dasar  (basic  beliefs),  yang  menjadi 

parameter  bagi  perusahaan dan karyawannya.  Filosofi  merupakan apa yang 

seharusnya  dikerjakan  dan  apa  yang  seharusnya  tidak  dikerjakan  oleh 

perusahaan.  Gaya  operasi  mencerminkan  ide  manajer  tentang  bagaimana 

operasi suatu perusahaan seharusnya dilaksanakan.

5. Struktur Organisasi

Organisasi  dibentuk  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu.  Struktur 

organisasi  memberikan  rerangka  untuk  perencanaan,  pelaksanaan, 

pengendalian dan pemantauan aktivitas perusahaan. Maka dengan memahami 

struktur organisasi perusahaan, seorang auditor internal dapat mempelajari dan 

mengetahui bagaimana pengendalian dilaksanakan.

6. Metode Pemberian wewenang dan Tanggung jawab

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan 

lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang 

yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang 

dimilikinya  untuk mencapai  tujuan perusahaan.  Di samping itu,  pembagian 

wewenang  yang  jelas  akan  memudahkan  pertanggungjawaban  konsumsi 

sumber daya perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

7. Kebijakan  dan  pelatihan  manusia  yang  bersumber  daya  (human  resource 

policies and practices )

Kebijakan dan pelatihan sumber  daya  manusia  berhubungan dengan proses 

penerimaan,  penempatan,  pelatihan,  evaluasi,  promosi,  penggantian  dan 

perbaikan.



2.3.3.2 Penaksiran Risiko (Risk Assessment)

Penaksiran  risiko  oleh  manajemen  untuk  tujuan  pelaporan  keuangan 

berupa  dengan perhatian  auditor  eksternal  terhadap  risiko  bawaan,  akan tetapi 

tujuan manajemen lebih ditekankan pada bagaimana mengelola risiko yang telah 

ditetapkan.

Berikut ini pengertian penaksiran risiko menurut IAI (2001:319.2):

“Penaksiran risiko adalah identifikasi  entitas  dan analisis  terhadap 

risiko  yang  relevan  untuk  mencapai  tujuannya,  membentuk  suatu 

dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.”

Penaksiran risiko menurut Henry Simamora (2002:153) adalah:

“Penaksiran risiko adalah proses organisasi  untuk mengidentifikasi 

dan menganalisis risiko yang relevan bagi pencapaian tujuannya.”

Menurut Arens et al (2006:277) tentang penaksiran risiko sebagai berikut:

“Risk assessment for financial reporting is managements identifications,  

and analysis, of risk relevant to the preparation of financial statements 

in conformity with GAAP.”

Dari  uraian-uraian  tersebut  dapat  diketahui,  penetapan  atau  perkiraan 

risiko untuk pelaporan keuangan adalah pengidentifikasian,  penganalisisan,  dan 

pengelolaan risiko-risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pencapaian tujuannya.

Selanjutnya  proses  penetapan  risiko  suatu  perusahaan  harus 

mempertimbangkan kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan eksternal dan internal 

yang dapat timbul  dan mempengaruhi  kemampuan perusahaan untuk mencatat, 

memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan sesuai dengan asersi 

manajemen di dalam laporan keuangan. Risiko-risiko dapat timbul atau berubah 

dikarenakan hal-hal berikut ini:

1. Perubahan dalam lingkungan operasi (changes in the operating environment)

2. Karyawan baru (new personnel)

3. Sistem informasi baru (new or revamped information system)



4. Pertumbuhan yang pesat (rapid growth)

5. Teknologi baru (new technology)

6. Jalur produk baru atau aktivitas baru (new line product or activities)

7. Operasi perusahaan secara internasional (foreign operational)

8. Restrukturisasi perusahaan (corporate restructurism)

9. Keputusan akuntansi (accounting decision)

2.3.3.3 Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Sebagai  tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan informasi  dan 

komunikasi, suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan 

keyakinan  bahwa  tujuan  perusahaan  akan  tercapai,  kebijakan  dan  prosedur 

tersebut tertuang dalam aktivitas pengendalian.

Aktivitas pengendalian menurut Sunarto (2003:148) sebagai berikut:

“Aktivitas  pengendalian  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang 

membantu  menyakinkan  bahwa  perintah  manajemen  telah 

dijalankan.”

Dan menurut Arens et al (2006:278) mengemukakan pengertian aktivitas 

pengendalian adalah sebagai berikut:

“Control activities are the policies and procedures in addition to those  
included in the other four component, that help ensure that necessary  
action  are  taken  to  address  risk  in  achievement  of  the  entity’s  
objectives.”

Jadi  berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diketahui  aktivitas  pengendalian 

adalah kebijakan dan prosedur, selain dari empat komponen yang lain yang dibuat 

manajemen untuk memenuhi  tujuannya.  Banyak sekali  kebijakan dan prosedur 

dalam suatu satuan usaha. Tetapi, Lazimnya dapat dipecah menjadi 5 kategori:

1. Pemisahan tugas yang memadai

Tujuan pokok pemisahan tugas ini adalah untuk mencegah dan untuk dapat 

dilakukannya  deteksi  segera  atas  kesalahan  dan  ketidakberesan  dalam 

pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  kepada  seseorang.  Pemisahan  dan 

pembatasan  pada  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  tepat  akan  dapat 



memudahkan pada pelaksanaan pengecekan internal dengan tepat. Pemisahan 

fungsi ini merupakan dasar dan kunci dari pelaksanaan sistem pengendalian 

internal setelah diperoleh pegawai atau personel yang mempunyai kompetensi 

tersebut akan dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 

dan  wewenang  yang  diberikan  kepadanya  sehingga  setiap  transaksi  yang 

terjadi  akan  terbagi  ke  dalam  beberapa  tahap  pekerjaan  yang  akan 

memungkinkan dilaksanakan pengecekan internal.  Pemisahan ini  umumnya 

meliputi  fungsi  penguasaan  atau  fungsi  operasi,  fungsi  pencatatan,  fungsi 

penyimpanan dan fungsi pengawasan.

2. Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas

Di dalam organisasi,  setiap transaksi hanya  terjadi atas dasar otorisasi  dari 

yang berwenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena 

itu,  di  dalam  organisasi  harus  dibuat  sistem  yang  mengatur  pembagian 

wewenang  untuk  otorisasi  atas  terlaksananya  setiap  transaksi.  Suatu 

kebijaksanaan  manajemen  berupa  keputusan  atas  pemberian  otorisasi  dan 

wewenang untuk melaksanakan suatu fungsi dan tugas secara umum maupun 

khusus  yang  memungkinkan  kronologis  suatu  transaksi  dapat 

dipertanggungjawabkan  kebenaran  dan  ketepatannya  dengan 

mempertimbangkan batas-batas kewajaran yang ditetapkan. Prosedur otorisasi 

ini  berfungsi  sebagai  jembatan  atau  penghubung  antara  pengendalian 

administratif  dengan  pengendalian  akuntansi  yang  dilaksanakan  oleh 

perusahaan.

3. Dokumen dan pencatatan yang cukup

Dokumentasi  dan  pencatatan  perlu  diselengarakan  sebagai  sarana  dalam 

menuangkan dan menerjemahkan tiap transaksi perusahaan ke dalam bentuk-

bentuk yang lebih informatif dan memberikan jaminan berupa pengendalian 

yang memadai atas aktiva perusahaan serta pencatatan seluruh transaksi secara 

lengkap, benar, dan tepat. Prosedur pencatatan dan dokumentasi ini meliputi 

tujuan validitas, kelengkapan, timing, klasifikasi dan pengendalian yang tepat 

atas transaksi.



4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Perlindungan fisik  atas  data  aktiva  tetap  tersebut.  Hal  ini  mengandung arti 

setiap petugas yang berhubungan dengan data dan aktiva harus mendapatkan 

otorisasi dari manajemen.

5. Pengecekan independen terhadap kinerja

Menunjukkan pada  perlunya  review atas  keempat  karakteristik  sebelumnya 

dengan maksud  mengawasi  dan  melakukan  penilaian  atas  pelaksanaan dan 

kesesuaian antara fungsi dan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 

kepada  masing-masing  unit  kerja  serta  mempersiapkan  tindak  lanjut  yang 

diperlukan  untuk  meningkatkan  atau  memperbaiki  sistem  pengendalian 

internal  yang  telah  dilakukan.  Dalam  kenyataannya  fungsi  ini  perlu 

dilaksanakan  oleh  pihak  yang  mempunyai  independensi  yang  memadai 

terhadap organisasi perusahaaan secara keseluruhan.

2.3.3.4 Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Fokus utama dari sistem akuntansi adalah transaksi. Transaksi terdiri dari 

pertukaran  aktiva  dan  jasa  antara  suatu  entitas  dan  pihak  luar,  dan  juga 

pemindahan atau penggunaan aktiva dan jasa ke dalam entitas. Transaksi tersebut 

sebaiknya ditangani dengan suatu cara yang dapat mencegah terjadinya salah saji, 

oleh  karena  itu  diperlukan  sistem  informasi  dan  komunikasi  dalam  suatu 

pengendalian internal.

Pengertian informasi dan komunikasi menurut IAI (2001:319.2):

“Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan 

dan  pertukaran  informasi  dalam  suatu  bentuk  dan  waktu  yang 

memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.”

Sedangkan  menurut  Arens  et  al  (2005:281)  kegunaan  dari  informasi 

akuntansi dan sistem komunikasi dalam satuan usaha sebagai berikut:

“The purpose of an entity’s accounting information and communication 

system is identify, assemble, classify, analyze, record, and report entity’s  

transactions and to maintain accountability for the related assets.”



Dari  uraian  sebelumnya  dapat  dijelaskan  bahwa  kegunaan  informasi 

akuntansi  dan  sistem  komunikasi  satu  satuan  usaha  adalah  untuk 

mengidentifikasikan,  menggabungkan,  mengklasifikasikan,  menganalisa, 

mencatat  dan  melaporkan  transaksi  satu  satuan  usaha  dan  untuk  mengelola 

akuntabilitas atas aktiva terkait.

Oleh  karena  itu,  sistem  akuntansi  yang  efektif  dapat  memberikan 

keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah

a. Sah

b. Telah diotorisasi

c. Telah dicatat

d. Telah dinilai secara wajar

e. Telah digolongkan secara wajar

f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya

g. Telah dimasukkan didalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

Komunikasi  mencakup  penyampaian  informasi  kepada  semua  personil 

yang  terlibat  dalam  pelaporan  keuangan  tentang  bagaimana  aktivitas  mereka 

berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada didalam maupun diluar 

organisasi.  Komunikasi  ini  mencakup  sistem  pelaporan  penyimpangan  kepada 

pihak yang lebih tinggi dalam perusahaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem informasi dan komunikasi 

akuntansi  diciptakan  untuk  menidentifikasi,  merakit,  menggolongkan, 

menganalisis,  memcatat  dan  melaporkan  transaksi  suatu  perusahaan  serta 

menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang perusahaan tersebut.

2.3.3.5 Pemantauan (Monitoring)

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan 

memelihara  pengendalian  internal.  Manajemen  memantau  pengendalian  untuk 

mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang 

diharapkan.



Pemantauan menurut IAI (2001:319.2):

“Pemantauan  adalah  proses  yang  menentukan  kualitas  kinerja 

pengendalian internal sepanjang waktu.”

Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya melakukan pokok 

tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu 

yang  tepat  untuk  menentukan  apakah  sistem  pengendalian  internal  beroperasi 

sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah sistem pengendalian 

intenal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah 

sistem pengendalian  internal  tersebut  memerlukan perubahan karena  terjadinya 

perubahan keadaan.

Pemantauan menurut Mulyadi (2002:195):

“Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian 

internal sepajang waktu.”

Dengan  menurut  Arens  et  al  (2006:282),  pengertian  dari  aktivitas 

pemantauan adalah berikut:

“Monitoring activities deal with on going or periodic assessment of the  
quality  of  internal  control  performance by management to  determine 
that controls are operating as intended and that they are modified as  
appropriate for change conditions.”

Aktivitas  pemantauan  berkaitan  dengan  penilaian  efektivitas  rancangan 

dan  operasi  pengendalian  internal  secara  periodik  dan  terus-menerus  oleh 

manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah 

diperbaiki sesuai dengan keadaan.

Informasi untuk menilai dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber 

meliputi  studi  atas  pengendalian  internal  yang  ada,  laporan  auditor  internal, 

laporan  penyimpangan  atas  aktivitas  pengendalian,  laporan  dari  bank  sentral, 

umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan atas tagihan yang datang.



2.3.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Sebaik-baiknya  pengnedalian  internal  perusahaan,  tidaklah  menjamin 

sepenuhnya  apa  yang  menjadi  tujuan  perusahaan  dapat  tercapai.  Hal  ini 

disebabkan  karena  pengendalian  internal  memiliki  pengendalian  keterbatasan-

keterbatasan yang dapat melemahkan pengendalian internal tersebut. Maka dari 

itu,  bukan  suatu  hal  yang  mustahil  apabila  dalam  perusahaan  yang  memiliki 

pengendalian  internal  yang  memadai  masih  juga  terjadi  kesalahan  atau 

penyelewengan.

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut Mulyadi 

(2002:181) adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali  manajemen  dan  personel  lain  dapat  salah  dalam  mengambil 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam meyusun tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang ditetapkan dapat terjadi karena personel 

secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, 

tidak hati-hati di dalam menjalankan tugasnya atau kelelahan.

3. Kolusi

Kolusi  adalah  tindakan  bersama  beberapa  individu  untuk  mencapai  tujuan 

kejahatan,  kolusi  dapat  menyebabkan  bobolnya  pengendalian  internal  yang 

dibangun  untuk  melindungi  kekayaan  entitas  dan  tidak  terungkapnya 

ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 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 manajemen.

5. Biaya lawan  manfaat

Biaya  yang  diperlukan  untuk  mengoperasikan  pengendalian  internal  tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

Manajemen  harus  bisa  memperkirakan  dan  mempertimbangkan  secara 



kuantitatif  dan  kualitatif  dalam  mengevaluasi  biaya  dan  manfaat  suatu 

pengendalian internal.

Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan,  dapat  diketahui  bahwa 

sebaik-baiknya  pengendalian  internal  yang  diciptakan  seseorang,  efektivitas 

pengendalian internal tersebut tergantung pada orang yang menjalankannya, dan 

perlu diperhatikan jangan sampai biaya yang digunakan untuk pengendalian ini 

melebihi kegunaannya.

2.4 Gaji

Dalam  suatu  perusahaan  terutama  yang  bergerak  di  bidang  industri, 

masalah balas jasa merupakan masalah yang mendapat perhatian cukup besar dari 

manajemen.  Hal  ini  disebabkan  karena  kegiatan  perusahaan  sangat  tergantung 

pada pegawai perusahaan tersebut. Agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan 

pegawai dan kebutuhan perusahaan,  diperlukan kesatuan tujuan antara pegawai 

dan perusahaan

Salah  satu  cara  yang  dilakukan  bagian  personalia  untuk  meningkatkan 

aktivitas kerja, motivasi dan kepuasan pegawainya adalah dengan memperhatikan 

balas  jasa  bagi  para  pegawai.  Jika  masalah  balas  jasa  ini  diatur  dengan baik, 

pegawai  akan  mendapat  kepuasan  sehingga  dapat  memacu  motivasi  dalam 

mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Komaruddin (1994:775), pengertian gaji adalah:

“Gaji  adalah  pembayaran  yang  diterima  sebagai  imbalan  jasa 

(Kompensasi) atas jasa yang diberikan pegawai.”

Sedangkan  pengertian  gaji  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia 

(2001:327) sebagai berikut:

“Gaji  merupakan  balas  jasa  yang  diterima  pekerja  dalam  bentuk 

uang berdasarkan waktu tertentu.”



Gaji dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang dibayarkan secara berkala 

(periodik)  kepada manajemen tenaga administrasi,  dan tenaga profesional  serta 

pemberian jasa sejenis.

2.4.1 Sistem Akuntansi Penggajian

2.4.1.1 Prosedur Penerimaan dan Penempatan Karyawan

Sebelum  prosedur  ini  dimulai,  dilakukan  terlebih  dahulu  suatu  job 

analysis yang  merupakan  penentuan  sifat  dan  keadaan  suatu  pekerjaan  dan 

penentuan sifat dan kecakapan orang yang diperlukan untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan baik.

Adapun  prosedur  penerimaan  dan  penempatan  karyawan  menurut  La 

Midjan dan Susanto (1995;265) dilakukan dengan cara:

1. Tahap 1

Prosedur  dimulai  dengan pengajuan  permintaan  tenaga  kerja  dalam jumlah 

tertentu dari bagian lain yang memerlukan. Untuk memenuhi permintaan ini, 

memilih berbagai alternatif yaitu:

a. Diantara  karyawan  yang  ada  sekarang  mungkin  ada  yang  bisa 

dipromosikan  kedalam  kedudukan  yang  sedang  dibutuhkan,  atau  dapat 

juga dengan cara pendidikan lebih lanjut

b. Mencari  karyawan  diantara  pelamar  yang  dulunya  belum diterima  dan 

sekarang dibutuhkan.

2. Tahap 2

Prosedur  berikutnya  proses  seleksi  (test)  yang  dilakukan  oleh  perusahaan 

sendiri,  lamaran-lamaran yang diterima kemudian dipanggil untk dites guna 

menilai kemapuan dan potensi calon pelamar

3. Tahap 3

Prosedur  berikutnya  adalah  pengambilan  keputusan  diterima  atau  tidaknya 

karyawan tersebut. Dalam tahap ini yang akan memanfaatkan tenaga baru ikut 

berperan dengan cara melakukan wawancara.



4. Tahap 4

Bagian  personalia  berdasarkan  keputusan  tentang  diterimanya  karyawan, 

membuat surat pengangkatan atau surat perjanjian kerja. Pada tahap ini calon 

karyawan belum sepenuhnya dianggap lulus karena harus melaksanakan masa 

percobaan selama tiga bulan

5. Tahap 5

Jika lulus masa percobaan dapat masuk tahap penempatan dini. Disini pun ada 

kemungkinan ketidak cocokan akan dirasakan oleh tenaga kerja tersebut.

6. Tahap 6

Setelah sekian tahun, baru tenaga kerja tersebut memperoleh penempatan di 

dalam perusahaan. Kemudian karyawan  tersebut mulai memasuki jalur karir 

di perusahaan yang bersangkutan

2.4.1.2 Prosedur Pencatatan Waktu

Terdiri dari dua kegiatan pencatatan waktu yaitu:

a. Pencatatan Waktu Hadir (Attendance time keeping)

Yaitu pencatatan atas waktu kehadiran karyawan di pabrik atau kantor sejak 

masuk  sampai  dengan pulang yang  tercantum pada  kartu  kehadiran  (clock 

card)

b. Pencatatan Waktu Kerja (Shop time keeping atau job time keeping)

Yaitu pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau setiap 

department

Tujuan Sistem dan Prosedur Pencaataan Waktu (Time Keeping Procedure)

Tujuan sistem dan prosedur pencatatan waktu adalah sebagai berikut :

1. Untuk  memperoleh  suatu  alat  internal  check  terhadap  pencatatan  waktu 

kehadiran

Agar dapat mencegah karyawan mencatat absensi tetapi tidak bekerja, karena 

pergi atau menyuruh temannya mencatat absensi tetapi dia tidak hadir.



2. Untuk memperoleh data mengenai produk dan jenis kerja yang diperlukan

Untuk menetapkan jumlah gaji insentif (perangsang), untuk perhitungan biaya, 

juga untuk kepentingan akuntansi biaya.

Untuk  menetapkan  berapa  besar  gaji  yang  harus  dibayar,  waktu  kerja 

harus  diawali  melalui  kartu  pencatatan  waktu dan  penggunaan jam pencatatan 

waktu  untuk  menetapkan  waktu  kerja.  Di  sini  dicegah  kemungkinan  adanya 

seorang pegawai melakukan absensi untuk beberapa orang pegawai atau mencoba 

menyerahkan kartu pencatatan fiktif.

Prosedur  ini  meliputi  pengikhtisaran  dan  penghitungan  gaji  kotor, 

potongan-potongan gaji, menyiapkan catatan penggajian. Masing-masing kegiatan 

tersebut harus memiliki pengendalian yang memadai untuk mencegah kesalahan.

Pengikhtisaran dan perhitungan gaji dapat dikontrol dengan menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang jelas untuk bagian penggajian, pemisahan fungsi yang 

memungkinkan adanya audit silang, rekonsiliasi, pada jam kerja dengan catatan 

produk  yang  independen  dan  kompeten  untuk  menghitung  kembali  jam kerja 

sebenarnya, mengkaji ulang apakah kerja lembur telah disetujui, meneliti waktu 

apakah ada perubahan serta memeriksa tarif maupun perhitungan gaji.

2.4.1.3 Prosedur Penggajian

Prosedur penggajian adalah fungsi pembuat  daftar gaji pegawai diminta 

untuk menghitung gaji  yang harus dibayarkan kepada masing-masing pegawai. 

Adapun perincian penetapan gaji adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan catatan waktu kehadiran masing-masing pegawai dari  kartu 

jam kehadiran. Waktu yang diperoleh itu terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Waktu kerja biasa (straight time)

b. Waktu kerja lembur (over time)

2. Selanjutnya menyusun daftar gaji dengan mencantumkan nama, pangkat dan 

bagian, susunan keluarga dan gaji pokok.



3. Mengumpulkan  data  untuk  pembayaran.  Umumnya  didasarkan  pada  data 

produksi,  banyaknya  prestasi  yang  telah  dihasilkan.  Setelah  itu  dihitung 

tunjangan-tunjangan lain.

4. Menghitung  semua  pajak  penghasilan,  pengurangan  untuk  holding  tax, 

pinjaman pegawai, asuransi dan lain-lain, kemudian dicatat dalam daftar gaji.

2.5 Pengendalian Internal Gaji

Pengendalian  internal  atas  gaji  merupakan  suatu  struktur  dan  prosedur 

mengenai  pengumpulan  data,  perhitungan,  pencatatan  pembuatan  daftar 

pembayaran  dan pengawasan atas  gaji  serta  terhadap gaji  yang belum diambil 

oleh yang berhak atas gaji tersebut. 

Pengendalian  internal  atas  gaji  yang  memadai  dapat  dilaksanakan  dan 

dapat  berjalan  dengan  baik  jika  terdapat  adanya  pemisahan  tugas.  Pemisahan 

tugas dari bagian yang terlibat dalam prosedur gaji merupakan faktor yang sangat 

penting untuk menjamin efektivitas pengendalian internal atas gaji.

Prosedur  pengendalian  atas  gaji  dalam  suatu  perusahaan  melibatkan 

keputusan-keputusan dan proses yang diperlukan dalam rangka mempertahankan 

tenaga kerja yang ada dengan menciptakan suatu kondisi akhir dimana gaji untuk 

masing-masing  karyawan  dibayar  tepat  waktu  dan  dalam  jumlah  yang  tepat 

kepada orang yang berhak.

Agar lebih mudah di dalam mempelajari pengendalian internal atas gaji, 

maka  prosedur-prosedur  yang  ada  hubungannya  dengan  hal  tersebut  menurut 

Arens (2003;521) sebagai berikut:

1. Personal and employment (prosedur kepegawaian dan penempatan pegawai)

2. Time  keeping  and  payroll  preparation (prosedur  penentuan  waktu  dan 

penyiapan pembayaran gaji)

3. Payment of payroll (prosedur pembayaran gaji)

4. Preparation of payroll  tax and payment of taxes (prosedur penyiapan surat 

pemberitahuan dan pembayaran pajak)



2.6 Tujuan Pengendalian Internal Gaji

Tujuan pengendalian internal atas gaji menurut Arens (1997;563) adalah 

sebagai berikut:

1. Validity

2. Otority

3. Completely

4. Valuation

5. Time Liness

6. Posting & Summarizing

Penjelasan dari tujuan pengendalian internal atas gaji diatas yaitu:

1. Validity

Artinya  pembayaran  gaji  yang  dicatat  adalah  pekerjaan  yang  benar-benar 

bukan dilakukan oleh orang fiktif.

2. Otority

Artinya transaksi penggajian diotorisasi secara memadai

3. Completely

Artinya seluruh transaksi penggajian yang ada telah dicatat.

4. Valuation

Artinya transaksi penggajian yang ada mencatat jam kerja yang benar dengan 

tarif yang benar dan potongan dihitung dengan benar.

5. Time liness

Artinya transaksi penggajian dicatat dengan tepat waktu.

6. Posting & Summarizing

Artinya  transaksi  penggajian  telah  dimasukkan  dalam  catatan  penghasilan 

pegawai dan transaksi tersebut harus telah diikhtisarkan dengan baik.

2.7 Peranan Audit Internal dalam Efektivitas Pengendalian Internal Gaji

Umumnya  perusahaan  yang  telah  maju  dan  besar  scope-nya,  telah 

menyelenggarakan staf audit internal secara ideal, menjadikan dan melaksanakan 

pengendalian  internal  dengan  baik,  selalu  memonitori  atau  mengawasi  serta 



menyesuaikan pengendalian internal  dengan kemajuan dan keadaan perusahaan 

saat itu.

Audit  internal  merupakan  alat  Bantu  pengendalian  manajemen  dan 

melakukan  penilaian  bebas  terhadap  semua  kegiatna  perusahaan  harus  selalu 

dalam  keadaan  dinamis  dan  aktif.  Dalam  rangka  itu  auditor  internal  dapat 

menyusun pengendalian internal  yang baik dan tepat,  mengadakan pengawasan 

pelaksanaannya,  perbaikan  dan  komentar-komentar  yang  sangat  diperlukan 

manajemen.  Manajemen  yang  berkepentingan  langsung  terhadap  pengendalian 

internal dan audit internal harus sadar dan terbuka atas temuan (hasil) audit dan 

saran-saran  perbaikan  yang  diberikannya  dan  melakukan  tindakan  segera  apa 

yang  harus  diperbaiki.  Dengan demikian  adanya  dengan pengendalian  internal 

yang selalu dinilai, dievaluasi adalah menghasilkan suatu “keluaran” atau output 

seperti yang diharapkan atau direncanakan manajemen.

1. Pengendalian internal gaji sangat dibutuhkan terutama dalam hal pembayaran 

gaji karyawan.

Pengendalian  ini  dapat  membantu  perusahaan  dalam  mencapai  tujuan  dan 

mendapatkan,  memelihara,  dan  mempertahankan  pekerja  yang  produktif 

sehingga  tidak  menyimpang  dari  apa  yang  telah  ditetapkan  pimpinan 

perusahaan.  Untuk  mengantisipasi  masalah  tersebut  perlu  diterapkannya 

aktivitas  audit  internal  yang  tujuannya  untuk  memeriksa  serta  menilai 

efektivitas  dari  pengendalian  tepatnya  pengendalian  internal  gaji  di 

perusahaan. Sehingga terpantau kinerja pengendalian khususnya pengendalian 

internal gaji pada saat auditor mengidentifikasi  aktivitas audit internal yang 

relevan dengan perencanaan audit.

2. Peranan  Audit  internal  dalam  usaha  pencapaian  efektivitas  pengendalian 

internal gaji adalah:

a. Perencanaan  program  audit  internal  dalam  menunjang  efektivitas 

pengendalian internal gaji 

b. Pengujian dan evaluasi informasi efektivitas pengnedalian internal gaji

c. Pengkomunikasian hasil-hasil audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian efektivitas pengendalian internal gaji



d. Tindak  lanjut  audit  internal  dalam  menunjang  efektivitas  pengendalian 

internal  gaji  dapat  dipastikan  berjalan  dengan  sebagaimana  semestinya 

serta  senantiasa  melakukan  perbaikan  untuk  menyesuaikan  dengan 

perubahan keadaan.
 


