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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Analisis 

Sebelum membahas lebih jauh tentang manfaat analisis auditor internal 

dalam menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan, terlebih dahulu 

penulis akan mengemukakan konsep tentang analisis. 

Ada banyak konsep dan pengertian tentang analisis apabila ditinjau dari 

sudut pandang yang berbeda seperti dari sudut pandang bahasa, sosial, 

ekonomi, politik, teknik, dan lain-lain. Dari sudut pandang Bahasa Indonesia, 

yang diambil dari kamus besar Bahasa Indonesia (2002;37) adalah : 

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau 

komponen-komponen, sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, 

kemudian hubungan satu sama lain secara fungsi masing-masing bagian dalam 

suatu keseluruhan. 

 

2.2 Audit 

2.2.1 Pengertian Audit 

Audit merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh 

aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, yang bertujuan untuk memberikan 

suatu jaminan yang memadai bahwa aktivitas yang telah terjadi dalam 

perusahaan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
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Ada beberapa pendapat mengenai pengertian audit, diantaranya adalah 

menurut Arens, et al (2006;13) mendefinisikan pengertian auditing sebagai 

berikut : 

“Auditing is an accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be 

done by a competent, independent person”. 

Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa audit merupakan suatu proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria 

yang telah ditetapkan. Audit ini harus dilakukan oleh orang yang independen 

dan kompeten. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2002;9) pengertian audit didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan 
kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 
pemakai yang berkepentingan”. 

 

Dari definisi tersebut, karakteristik audit menurut Mulyadi (2002;9) 

adalah sebagai berikut : 

1. Suatu proses sistematik dan terdiri dari suatu rangkaian langkah 

atau prosedur yang logis, berangkai, dan terorganisasi. 

2. Membandingkan informasi yang terukur dari sebuah kesatuan 

ekonomi tertentu dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi objektif bukti-bukti yang 

diperlukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara informasi yang 

terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
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4. Dilakukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai 

untuk dapat mengerti mengenai kriteria yang ditetapkan, dan 

kompeten untuk menentukan jenis dan jumlah bukti-bukti yang 

diperlukan agar dapat menarik kesimpulan dengan tepat, serta 

seorang auditor juga harus mempunyai sifat mental yang bebas 

(independen). 

5. Temuan-temuan yang diperoleh selama audit dikomunikasikan 

kepada para pemakai laporan audit untuk menyampaikan tingkat 

kesesuaian antara apa yang telah diaudit dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Komunikasi ini berbentuk laporan audit. 

6. Pemakai yang berkepentingan dalam laporan audit adalah para 

pemakai informasi keuangan, seperti : para pemegang saham, 

manajemen kreditur, calon investor dan kreditor, dan kantor 

pelayanan pajak. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Audit 

Arens, et al (2006;14-15) mengelompokkan jenis audit dalam 3 cabang 

audit, yaitu : 

“1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan prosedur dan metode-
metode suatu organisasi dengan tujuan mengevaluasi efektivitas 
dan/atau efisiensi organisasi. Proses audit operasional meliputi 
penghimpunan dan evaluasi bukti yang berkaitan dengan suatu 
operasional organisasi dalam kaitannya dengan tingkat efektivitas 
dan/atau efisiensi organisasi yang bersangkutan. Tujuan 
pelaksanaan audit operasional adalah untuk menilai prestasi, 
mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan serta perolehan 
alternatif untuk keperluan pengembangan, perbaikan, serta tindakan 
lebih lanjut. Dengan demikian, hasil akhir audit operasional adalah 
suatu rekomendasi kepada pimpinan guna peningkatan efektivitas 
organisasi agar sesuai dengan yang diharapkan.  

2.  Audit Ketaatan (Compliance Audit) 
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Merupakan suatu audit yang bertujuan untuk menentukan apakah 
auditee telah menaati prosedur, kebijakan atau peraturan tertentu 
yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit ketaatan 
mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk 
menentukan dan melaporkan apakah kegiatan-kegiatan, baik 
kegiatan finansial maupun operasional auditee telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam audit ketaatan, kriteria yang ditetapkan adalah 
berupa berbagai peraturan atau perundang-undangan yang dapat 
berasal dari berbagai sumber, baik intern maupun ekstern. Hasil 
audit ketaatan adalah laporan mengenai kesesuaian pelaksanaan 
kegiatan suatu unit organisasi dengan peraturan atau perundang-
undangan yang berlaku. Laporan  hasil pemeriksaan ini biasanya 
disampaikan terbatas hanya pada pihak-pihak yang berkepentingan. 

3 Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

  Dilakukan untuk menentukan dan melaporkan apakah laporan 
keuangan suatu   perusahaan telah  disajikan sebagaimana mestinya 
(layak saji). Ukuran   kelayakan  penyajian laporan keuangan adalah 
kesesuaiannya dengan standar penyajian laporan keuangan yang ada 
di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam 
audit atas laporan keuangan, yang menjadi asersi atau informasi 
adalah laporan keuangan, pengumpulan evaluasi, bukti-bukti, 
independensi dan kompetensi personel, serta laporan dari auditor 
independen. Kemudian yang menjadi kriteria yang ditetapkan 
adalah Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU)”. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Auditor 

Menurut Arens, et al (2006;16-17) terdapat 4 jenis auditor yang umum 

dikenal dalam masyarakat, yaitu : 

“1. Akuntan Publik (Certified Accountant Public Firms) 

      Akuntan publik disebut juga auditor eksternal atau auditor 
independen, untuk membedakannya dengan auditor internal. 
Akuntan publik bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yng 
dilaksanakannya atau mengaudit  laporan  keuangan organisasi 
yang dipublikasikan. Dan memberikan opini atas informasi yang 
diauditnya  itu. 

2. Akuntan Pemerintah (General Accounting Office Auditors) 

      Dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan 
pemerintah. Audit ini  mencakup  audit atas  laporan keuangan, 
audit kepatuhan, dan audit operasional. Laporan audit ini 
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diserahkan kepada kongres, dalam hal ini untuk Indonesia adalah 
kepada Dewan  Perwakilan Rakyat. 

3.   Akuntan Pajak (Internal Revenue Agent) 

      Akuntan  Pajak  mempunyai  tanggung  jawab terhadap pelaksanaan 
pembayaran pajak oleh wajib pajak. Lingkup pekerjaanya adalah 
memeriksa  apakah wajib pajak telah benar  memberikan  pajaknya 
sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. 

4. Auditor Internal (Internal Auditors) 

      Auditor internal bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. 
Tinjauannya adalah audit terhadap setiap bagian dari prosedur-
prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai 
efisiensi dan efektivitas kegiatan. Pada akhir kegiatannya biasanya 
diajukan saran-saran atau rekomendasi manajemen untuk 
meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

 

 Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh para auditor pada setiap 

cabang audit di atas adalah sama, yang membedakannya adalah tanggung 

jawab dan tingkat kebebasan. Dari definisi di atas, kita dapat mengetahui 

pengertian audit dalam arti luas, namun kali ini penulis lebih menekankan pada 

audit yang dilakukan oleh auditor internal. 

 

2.3 Audit Internal 

2.3.1 Pengertian Audit Internal 

Aktivitas audit internal menjadi pendukung utama untuk tercapainya 

tujuan pengendalian internal. Ketika melaksanakan tugas auditnya, auditor 

internal harus bersifat objektif dan kedudukannya dalam perusahaan adalah 

independent, yaitu tidak terlibat dalam aktivitas operasi perusahaan. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai audit internal, 

maka penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian audit 

internal, diantaranya  yaitu definisi menurut Konsersium Organisasi Profesi 

Audit Internal (Jakarta, 12 Mei 2004) dalam Standar Profesi Audit Internal 

(SPAI), tentang audit internal yaitu : 



 

 

14

 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 
independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai 
tambah  dan  meningkatkan  kegiatan  operasi  organisasi. Audit 
internal  membantu  organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui 
suatu   pendekatan   yang   sistematis  dan  teratur untuk   mengevaluasi  

 

 

dan meningkatkan  efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan 
proses  governance”. 

 

Definisi 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. Satisfactory 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.” 

 
Dari definisi pemeriksaan intern di atas, dapat diartikan bahwa audit 

internal adalah suatu fungsi penilaian yang objektif dan sistematis dalam 

menilai pengendalian dan kegiatan operasi dalam suatu organisasi yang 

dilakukan oleh auditor internal untuk meyakinkan bahwa: 

a. Informasi keuangan dan operasi harus akurat dan dapat diandalkan 

b. Risiko bisnis dapat diidentifikasi dan diminimalisasi 

c. Peraturan kebijakan dan prosedur telah ditaati 

d. Tercapainya kriteria kegiatan operasional organisasi 

e. Meyakinkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif serta 

penempatan para anggota organisasi berjalan secara efektif sesuai dengan 

tanggung jawab. 

Adapun definisi audit internal menurut Arens, et al (2006;732) tentang 

audit internal, yaitu : 
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“Internal auditing is an independent and objective assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an 
organization’s operations. It helps on organization accomplish its 
objective and improve the effectiveness of risk management, control, 
and governance processes”. 

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal dalam 

suatu perusahaan terkandung pengertian sebagai berikut :  

1. Mempunyai sifat penilaian yang tidak memihak dan objektif. 

2. Memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan  perusahaan. 

3. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sudah 

dijalankan seperti yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

4. Aktivitas penilaian dan pemeriksaan secara terus menerus. 

5. Memberikan analisis, penilaian, saran, nasihat, dan informasi kepada 

manajemen sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya 

Dengan kata lain, pemeriksaan internal merupakan suatu aktivitas 

independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang 

dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi perusahaan. 

Dari istilah-istilah yang terdapat pada definisi di atas dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) The term “ Independent“  

 Mempunyai arti bahwa audit internal tersebut bebas dari pembatasan 

luas dan keefektivan penilaian pelaporan temuan dan simpulan. 

2) The term “Appraisal“  

 Menyatakan keyakinan penilaian audit internal dalam satu kesimpulan 

hasil audit. 

3) The term “ Established “   

 Menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan yang dijalankan oleh 

auditor internal. 
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4) The term “ Examined and value“  

 Menyatakan tindakan audit internal sebagai pemeriksa untuk 

menemukan fakta serta memberikan pendapat atas hasil auditnya. 

5) The term “ Service“  

 Menyatakan bahwa pelayanan terhadap manajemen merupakan hasil 

akhir dari pekerjaan auditor internal. 

 

6)  The term “Its activities“   

 Menyatakan luasnya ruang lingkup dari pekerjaan pemeriksaan intern 

yang meliputi seluruh aktivitas organisasi. 

7) The term “To the organization“   

 Menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan pemeriksaan intern 

berhubungan dengan seluruh personalia, dewan komisaris dan para 

pemegang saham. 

8) The term “assurance“ 

 Menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi pemeriksaan intern harus 

mengembangkan dan memelihara program jaminan, dan peningkatan 

kualitas yang mencakup seluruh aspek dan fungsi pemeriksaan intern 

dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. 

9) The term “consulting“  

Menyatakan bahwa tujuan penugasan harus konsisten dengan nilai yang 

telah disetujui dan sasaran organisasi. 

10) The term “add value“ 

Menyatakan bahwa nilai dibangun dengan memberikan kesempatan 

untuk mencapai tujuan organisasi, mengidentufikasi perubahan 

operasional, dan membentuk risiko kesalahan diantara assurance dan 

consulting service. 

11) The term “improve“  

Menyatakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan untuk mencapai 

keefektivan tujuan. 

12) The term “improve the effectiveness“ 
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Menyatakan suatu aktivitas penilaian dan perbaikan untuk mencapai 

efektivitas. 

13) The term “risk management“ 

 Menyatakan bahwa fungsi pemeriksaan intern harus membantu 

organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko 

signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

pengelolaan risiko, pengendalian dan governance dengan menggunakan 

pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh. 

14) The term “control”  

 Menyatakan fungsi pemeriksaan intern harus membantu organisasi 

dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara 

mengevaluasi kecukupan efisiensi, dan efektivitas pengendalian 

tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara 

berkesinambungan. 

15) The term “governance process“ 

 Menyatakan fungsi pemeriksaan intern harus menilai dan memberikan 

rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam 

mencapai tujuan. 

 

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal dalam perusahaan bertujuan untuk membantu 

manajemen dalam menjalankan tugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh 

kegiatan perusahaan. Audit internal membantu manajemen dengan cara 

memberikan analisis yang objektif, penilaian, rekomendasi, dan pendapat dari 

kegiatan perusahaan yang diperiksanya. 

Tujuan audit internal menurut Sawyer (2003;65) adalah : 

“The objective of internal auditing is to assist members of the 
organization in the effective discharge of think responsibilities. To this 
end, internal auditing furnishes them with analyses, appraisals, 
recommendations, counsel, and information concerning the activities 
reviewed. The audit objective includes promoting effective at a 
reasonable cost”. 
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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.  

Dengan kata lain tujuan audit internal adalah memberikan pelayanan 

kepada organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. 

Bantuan yang diberikan sebagai tujuan akhir agar semua anggota organisasi 

dapat melakukan semua tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan 

kepadanya secara efektif. Audit internal membantu manajemen dalam hal 

mencari 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: 

� 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. 

� Compliance (kepatuhan) 

Kegiatan ini berkaitan dengan tingkat ditaatinya kebijakan, peraturan, 

prosedur dan praktik-praktik usaha yang baik. 

� 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 mereview dan menetapkan struktur pengendalian 

pencegahan di dalam suatu organisasi yang memberikan umpan balik 

bagi eksekutif akuntansi mengenai keefektivan struktur tersebut. 
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Ruang lingkup kegiatan pemeriksaan intern mencakup bidang yang 

sangat luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang 

sifatnya administratif maupun 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 J.P. Russell dalam bukunya yang 

berjudul The Quality Audit Handbook (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.” 

 
J. P. Russell mengemukakan bahwa ruang lingkup dari audit internal 

harus meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang cukup serta efektivitas sistem 

pengendalian internal perusahaan dan kualitas kinerja sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

Sedangkan ruang lingkup audit internal menurut Sawyer (2003:363) 

adalah sebagai berikut: 

“The internal audit activity should evaluate and contribute to the 

improvement of risk management, control and governance processes 

using a systematic and disciplined approach.” 

 
Ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan 

pengevaluasian terhadap risiko manajemen, pengendalian, dan proses 

governance yang digunakan secara sistematis dan teratur.  

Dalam melakukan penilaian, auditor internal harus menggunakan 

ukuran yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian, seperti : 

1. Prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Anggaran atau standar yang telah ditetapkan. 
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3. Undang-undang yang berlaku. 

4. Peraturan daerah. 

5. Kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. 

Jadi secara terperinci, ruang lingkup auditor internal adalah melakukan 

penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan 

perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Auditor 

internal yang harus memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan 

pelaksanaan kegiatan bagi perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan 

dan ruang lingkup audit internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya 

organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang bersangkutan. 

 

2.3.3 Fungsi, Wewenang, Tugas, Tanggung Jawab Audit Internal dan 

Kode Etik Auditor Internal 

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka audit internal 

harus mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya secara jelas dan 

menyeluruh. Perincian wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan hendaknya 

dibuat secara hati-hati mencakup semua wewenang yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugasnya serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak 

dipikulnya. 

Mengenai tanggung jawab auditor internal dikemukakan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001:322) 

sebagai berikut : 

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis 
dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi 
lain kepada manajemen entitas dengan 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”. 
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Menurut Arens dalam bukunya Auditing and Assurance Service 

(2006:136): 

“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 menunjukan hasil pemeriksaannya untuk memperoleh 

keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan tersebut bebas 

dari kesalahan material dan apakah disebabkan oleh kesalahan atau 

kecurangan. 

Dan menurut Mulyadi (2002:54) dalam bukunya yng berjudul Auditing 

mengemukakan bahwa: 

“Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap 

anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan 

profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya”. 

Dengan demikian, tanggung jawab audit internal meliputi penilaian dan 

pemeriksaan kelayakan efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan 

dan penilaian penugasan yang melaksanakan. 

Disamping fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, audit internal 

memiliki kode etik auditor internal yang terdapat dalam lampiran Standar 

Profesional Audit Internal (SPAI) oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit 

Internal (Jakarta, 12 Mei 2004) adalah sebagai berikut : 

Tujuan Kode Etik 

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan 

menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. 

Agar dapat mengemban tanggung jawab secara efektif, auditor internal perlu 

memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karenanya, Konsersium 

Organisasi Profesi Auditor Internal dengan ini menetapkan kode etik bagi para 

auditor internal. 



 

 

22

 

Penetapan Kode Etik 

Kode etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh 

auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar 

dalam menjalankan praktik audit internal. Para auditor internal wajib 

menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, 

dan kehormatan. Dalam menerapkan kode etik ini, auditor internal harus 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran 

terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik ini dapat 

mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal dari organisasi 

profesinya. 

Standar Perilaku Auditor Internal  : 

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan 

kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung 

jawab profesinya. 

2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap 

organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun dengan 

demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. 

3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan 

atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal 

atau mendiskreditkan organisasinya. 

4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang 

dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya 

atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang 

meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan 

memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. 

5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk 

apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra 
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bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan 

profesionalnya. 

6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat 

diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang 

dimilikinya. 

7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar 

senantiasa memenuhi Standar Profesional Audit Internal. 

8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam 

menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan 

tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi 

rahasia untuk : (i) mendapat keuntungan pribadi; (ii) melanggar 

hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap 

organisasinya. 

9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor harus 

mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, 

yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat : (i) mendistorsi 

kinerja kegiatan yang direview, atau (ii) menutupi adanya praktik-

praktik yang melanggar hukum. 

10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta 

efektivitas dan kualitas pelaksannan tugasnya. Auditor internal 

wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. 

 

2.3.4 Kualifikasi Audit Internal 

2.3.4.1 Independensi dan Objektivitas 

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi, 

dan sikap mental harus diperhatikan sehingga seorang auditor internal dapat 

melaksanakan tugasnya secara memadai  
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Independensi bagi auditor internal sangat penting untuk kememadaian 

pemeriksaan. Untuk itu, auditor internal harus bertindak independen, objektif 

dan kompeten. 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. 

 Arens (2006:83) membagi independensi menjadi dua macam, yaitu: 

“1) Independence in fact : independensi dalam kenyataan akan terjadi 
apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap 
yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. 

2). Independence in appearance : independensi dalam penampilan 
merupakan hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi itu 
sendiri”. 

 
Jadi, independensi adalah suatu hal yang sangat penting untuk 

mencapai keefektifan audit internal. Independensi para internal auditor 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. 

Status Organisasi 

Kedudukan auditor internal dalam perusahaan hendaknya 

memungkinkan dia untuk mengaudit seluas-luasnya, sehingga dapat 

melaksanakan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan memberikan 

pendapat atas temuan-temuan audit tanpa dipengaruhi oleh bagian-bagian lain 

yang dapat menghilangkan sikap independennya. Oleh sebab itu, audit internal 

hendaknya bertanggung jawab langsung kepada pejabat yang memiliki posisi 

dan pengaruh yang cukup tinggi, sehingga pejabat tersebut dapat memberikan 

wewenang yang dimilikinya kepada auditor untuk melaksanakan audit yang 

seluas-luasnya. 

Objektivitas 

Objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak pada pihak-pihak 

tertentu dan mengemukakan pendapat seperti apa adanya. Oleh karena itu, 
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auditor internal harus ditempatkan pada suatu situasi dan kondisi yang 

memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara memadai. 

 

2.3.4.2 Kompetensi Audit Internal 

  Tujuan audit internal dapat tercapai apabila faktor kemampuan 

profesional auditor internal juga diperhatikan. Seorang auditor internal 

haruslah seorang yang cakap, terampil, mempunyai pengetahuan yang baik 

dalam bidang akuntansi, menguasai semua aspek ruang lingkup perusahaan, 

memiliki inisiatif yang tinggi untuk dapat menganalisis dan 

menginterpretasikan data statistik dan data akuntansi yang diperoleh menjadi 

suatu bentuk informasi yang berguna bagi manajemen. 

Auditor internal yang baik adalah auditor internal yang memiliki 

kemampuan teknik dan pengetahuan dengan kemampuian untuk beradaptasi, 

mengerti integritas, independen, objektif dan bertanggung jawab. Hal-hal yang 

harus diperhatikan oleh auditor internal adalah : 

1. Ketaatan terhadap standar pelaksanaan, auditor internal harus mematuhi 

standar pelaksanaan yang profesional. 

2. Pengetahuan, keahlian dan disiplin dalam pelaksanaan audit internal. 

3. Hubungan antara manusia dan komunikasi, auditor internal harus mampu 

bekerjasama dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. 

4. Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan dan keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas dari audit intern. Auditor internal 

haruslah memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab auditnya. Kriteria 

keahlian dan pelatihan tekhnis yang diperlukan oleh seorang auditor 

internal harus terpenuhi untuk mendapatkan kualitas hasil audit yang 

diinginkan. Oleh karena itu, auditor internal haruslah ditempatkan pada 

suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 
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Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:322) 

mengemukakan bahwa pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, 

auditor harus memperoleh atau memuktahirkan informasi dari audit tahun 

sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini: 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesi audit internal. 
2. Ijazah profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan. 
3. Kebijakan, program, dan prosedur audit. 
4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal. 
5. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal. 
6. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi 
7. Penilaian atas kinerja auditor intern 

 
Dan menurut Mulyadi (2002:57) mengenai kompetensi auditor internal 

adalah sebagai berikut : 

“Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-
hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada 
tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi 
kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten 
berdasarkan perkembangan praktik dan teknik yang paling mutahir.” 
 
Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota 

sebaiknya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman 

yang tidak mereka miliki. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung 

jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan 

kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan 

memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang disyaratkan oleh 

Mulyadi (2002:58) dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah: 

“1. Pencapaian Kompetensi Profesional 
Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan 
standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan dan 
pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang 
normal untuk anggota. 

2. Pemeliharaan Kompetensi Profesional 
� Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen 

untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara 
berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. 

� Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran 
untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, 
termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, 
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auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun 
internasional yang relevan.Anggota harus menerapkan suatu 
program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya 
kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten 
dengan standar nasional dan internasional.” 

 
Dengan demikian, kompetensi auditor internal harus menerapkan 

pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan 

jasa audit internal. 

 

2.3.5 Program Audit Internal 

Program audit sangatlah penting bagi auditor. Dengan program audit 

yang baik, auditor akan dapat melaksanakan auditnya dengan baik. Untuk 

memperoleh hasil yang memuaskan dari audit, maka perlu dibuat program 

audit yang efektif, sistematis, dan terarah. Program audit adalah tindakan-

tindakan atau langkah-langkah kerja yang terperinci yang akan dilaksanakan 

dalam audit dengan didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta 

informasi yang ada mengenai objek yang diperiksa. 

Program audit yang telah didukung dan disetujui oleh manajemen 

merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

pemeriksaannya. Selain itu, program pemeriksaan internal dapat dipakai 

sebagai tolak ukur bagi para pelaksana pemeriksaan. 

Definisi audit program menurut Arens (2006:164): 

“The list of audit procedures for an audit area or an entire audit is 

called an audit program”. 

Dari definisi yang dikemukakan Arens di atas dapat disimpulkan bahwa 

program audit merupakan suatu daftar prosedur audit untuk seluruh unsur audit 

yang dapat digunakan oleh auditor internal untuk melaksanakan tugas 

auditnya.  

Menurut Mulyadi (2002:104) fungsi dari program audit itu adalah : 
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“Program audit internal berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat 
untuk menetapkan jadual pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit 
dan digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan 
untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan 
auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, 
serta untuk memungkinkan auditor berperan sebagai supervisor yang 
mengikuti kemajuan audit yang sedang berlangsung”. 

 

Adapun tujuan program audit menurut Mulyadi (2002:211) adalah: 

“Program audit bertujuan untuk menyajikan analisis, penilaian, 

rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 

manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut.” 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Mulyadi (2002:211), auditor 

internal perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini: 

“1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian 
intern dan mendorong penggunaan pengendalian internal yang 
efektif dengan biaya yang minimum. 

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

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan 
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam 
kerugian. 

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 
bagian dalam perusahaan. 

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan 
perusahaan”. 

 
Dengan adanya program audit, auditor memiliki pedoman  dalam 

melaksanakan tugas auditnya.  

 

2.3.6 Laporan Hasil Audit Internal 

Laporan hasil audit dibuat setelah audit dilakukan. Laporan merupakan 

hal yang sangat penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan 

seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab 

auditor internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas 

perusahaan yang telah diauditnya. 
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Laporan hasil audit yang objektif dan efektif akan sangat bermanfaat 

bagi manajemen. Laporan hasil audit yang efektif sangat tergantung pada 

kualitas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Harus diperhatikan pula 

bahwa pekerjaan audit yang baikpun akan kurang berarti apabila penyajian 

laporan hasil audit kurang memadai.  

 Berikut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan hasil audit 

internal yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2002;68-75) yaitu : 

“1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 
pengujian terhadap pemeriksaan audit (aufit examination) selesai 
dilakukan. 

2. Pemeriksa internal haruslah terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 
kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang 
tepat, sebelum mengeluarkan laporn akhir. 

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

4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan 
hasil pelaksanaan pemeriksaan. Bila dipandang perlu, laporan harus 
pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 

5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 
berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 
kegiatan yang dilaksanakan  secara luas dan tindakan korektif. 

6. Pandangan dari  pihak yang diperiksa tentang berbagai rekomendasi 
dapat  pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 

7. Pimpinan audit internal yang ditunjuk harus mereview dan 
menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum laporn tersebut 
dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 
disampaikan”. 

 

Laporan audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit 

Internal (2004:16-17) adalah: 

“Auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 
waktu. 
a. Kriteria Komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, 
simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya. 
1) Komunikasi akhir penugasan bila memungkinkan memuat 

opini keseluruhan dan simpulan auditor internal. 



 

 

30

 

2) Auditor internal dianjurkan untuk memberikan apresiasi 
dalam komunikasi hasil penugasan terhadap kinerja yang 
memuaskan dari kegiatan yang direview. 

3) Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar 
organisasi, maka pihak berwenang harus menetapkan 
pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya. 

b. Kualitas Komunikasi 
Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus 
akurat, objektif, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat 
waktu.Dan jika terjadi kesalahan, penanggung jawab audit 
internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi 
kepada semua pihak yang telah menerima komunikasi 
sebelumnya. 

c. Pengungkapan atas ketidak patuhan terhadap standar-standar 
Dalam hal ini terdapat ketidak patuhan terhadap standar yang 
mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil 
penugasan harus mengungkap: 
1) Standar yang tidak dipatuhi 
2) Alasan ketidak patuhan 
3) Dampak dari ketidak patuhan terhadap penugasan 

d. Diseminasi hasil-hasil penugasan 
Penanggung jawab fungsi audit internal harus 
mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang 
berhak.”  

 

2.3.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Intern al oleh Manajemen 

Setelah laporan hasil audit internal diberikan kepada auditee, proses 

audit belum benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah 

tindak lanjut atas laporan hasil audit internal oleh manajemen. 

Tindak lanjut merupakan petunjuk yang baik mengenai dukungan 

manajemen terhadap pemeriksaan internal. Apabila manajemen melakukan 

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

dalam perusahaan akan cepat mendapat pesan dan akan mengambil tindakan 

yang tepat, guna memperbaiki kekurngan yang tercantum dalam laporan 

pemeriksaan internal. Sebaliknya, apabila tindak lanjut tidak dilakukan maka 

dapat memberi kesan bahwa manajemen tidak sepenuhnya mendukung 

program pemeriksaan internal, sehingga tindakan perbaikan akan sulit 
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dilaksanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2002;75) adalah 

sebagai berikut : 

“Pemeriksaan internal harus terus menerus meninjau dan melakukan 

tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap semua 

pemeriksaan yang dilaporkan relah dilakukan dengn tepat”. 

 

Dalam Standar Profesional Audit Internal (SPAI) dinyatakan bahwa 

fungsi audit internal harus memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen. Berikut ini adalah pernyataan SPAI 

(2002;18) mengenai tindak lanjut hasil pemeriksan : 

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur 
tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah 
melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko 
karena tidak melakukan tindak lanjut”. 

Adapun menurut The Institute of Internal Auditor adalah: 

“Auditor internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak 
lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan 
pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

a) Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu 
proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan 
waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen 
terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan. 

b) Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus 
didefinisikan dalam ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan, 
dan tanggung jawab bagian audit internal. 

c) Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu 
dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang 
dilaporkan. 

d) Manajemen senior dapat menetapkan untuk menerima risiko 
akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan 
yang dilaporkan berdasarkan pertimbangan biaya atau 
pertimbangan lainnya. 

e) Sifat, ketepatan waktu, dan luas tindak lanjut ditentukan oleh 
pimpinan audit internal. 

f) Banyak faktor yang diharuskan dipertimbangkan dalam 
menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat. 

g) Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat 
penting dan segera memerlukan tindakan manajemen. 
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h) Terdapat pula berbagai keadaan di mana pimpinan audit internal 
menilai bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan 
pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari 
dilakukannya tindakan tersebut. 

i) Pimpinan audit internal bertanggung jawab membuat jadwal 
kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal 
pekerjaan pemeriksaan. 

j) Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan 
kerugian yang terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya 
ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif. 

k) Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur. 
l) Banyak teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak 

lanjut secara efektif”. 

 Dengan demikian, pekerjaan audit internal hanya mungkin efektif 

apabila pihak manajemen memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut. Banyak 

kepala auditor merasa bahwa faktor penting keberhasilan program pemeriksaan 

internal adalah tindak lanjut, karena tujuan manajemen mengadakan 

pemeriksaan internal adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai 

tujuannya. 

 

2.4 Pengendalian Internal 

Dalam perusahaan yang hanya mempunyai beberapa karyawan saja, 

pimpinan sering kali juga merupakan pemilik perusahaan tersebut, dapat 

mengawasi dan mengikuti 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. Kegiatan ini menyebabkan manajemen 

melimpahkan sebagian tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. 

Dilain pihak, manajemen dituntut untuk bekerja secara efisien untuk mencapai 

tujuan perusahaan, manajemen membutuhkan alat bantu yaitu beberapa 

kebijakan dan prosedur yang disebut pengendalian. 

Adanya pengendalian internal ini merupakan tanggung jawab dari 

manajemen. Suatu pengendalian internal yang baik akan dapat menekan atau 

meminimalisasikan kesalahan dan penyelewengan. Jika kesalahan dan 
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penyelewengan terjadi, maka hal ini akan dapat ditetapkan dan diatasi dengan 

cepat. 

2.4.1  Pengertian Pengendalian Internal 

 Definisi pengendalian internal menurut The Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) yang dikutip oleh Boynton, et al (2001:325) : 

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of 
directors, management, and the other personal, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 
following categories : (1) effectiveness and efficiency of operations; (2) 
realibility of financial reporting; and (3) compliance with applicable 
laws and regulations”. 

 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal 

adalah suatu proses pengimplementasian oleh dewan direktur, manajemen, dan 

bawahan langsung untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan 

pengendalian internal dapat dicapai untuk operasi yang efektif dan efisien, 

keandalan laporan keuangan, serta ketaatan pada undang-undag dan peraturan 

yang berlaku. 

Menurut Arens, et al (2006:273) menjelaskan pengendalian internal 

sebagai berikut : 

“The system consists of many specific policies and procedures designed 
to provide management with reasonable assurance that goals and 
objectives it believed important to the entity will be mwt. These policies 
and procedures are often called controls, and collectively they 
comprise the entity’s internal control”. 

 

Dari definisi di atas dikatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari 

berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan atau dirancang dengan tujuan 

untuk menyediakan bagi manajemen suatu jaminan atau kepastian yang layak 

bahwa sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pengendalian internal akan dapat 

dicapai. Berbagai kebijakan dan prosedur ini seringkali berfungsi sebagai 

pengendalian, dan pada saat yang bersamaan berbagai kebijakan dan prosedur 

tersebut terdiri dari kesatuan pengendalian internal. Kebijakan yang dimaksud 
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adalah sesuatu ketentuan yang mengharuskan, membimbing, atau membatasi 

tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan prosedur dalam 

pengendalian internal meliputi tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu 

aktivitas dan merupakan metode langkah demi langkah secara pasti dalam 

memecahkan suatu masalah. 

Pengendalian internal yang baik adalah pengendalian yang mampu 

menjamin operasi yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat 

dipercaya, dan ketaatan perusahaan pada undang-undang, peraturan dan 

kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Suatu perusahaan yang 

mempunyai pengendalian internal yang baik akan menghasilkan informasi 

yang dapat dipercaya sehingga memudahkan manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 

2.4.2  Tujuan Pengendalian Internal 

Alasan perusahaan menciptakan suatu proses pengendalian internal 

adalah untuk membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan. Proses 

pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai 

bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Tujuan pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh 

Boynton, et al (2001:325) adalah sebagai berikut : 

“1. Effectiveness and efficiency of Operations. 

2. Reliability of Financial Reporting. 

3. Compliance with Applicable Laws and Regulations”. 

 

Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Effectiveness and Efficiency of Operations 
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Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan 

biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan operasi. 

2. Reliability of Financial Reporting. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan 

data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan 

laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan laporan tersebut dan 

dapat diuji kebenarannya. 

3. Compliance with Applicable Laws and Regulations 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan 

karyawan terhadap hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan 

merupakan alat pengendali dari berbagai kebijakan perusahaan yang 

harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit operasi. 

 
Jadi berdasarkan uraian di atas, informasi dalam bentuk apapun harus 

dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya. 

Kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan, juga 

merupakan alat pengendalian yang penting di dalam perusahaan yang harus 

ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. Dengan digunakannya berbagai 

metode dan prosedur untuk mengendalikan biaya yaitu dengan menyusun 

budget, biaya standar akan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan 

biaya dengan tujuan akhir menciptakan efisiensi serta tujuan sistem 

pengendalian intern berfungsi sebagai kerangka atau pedoman bagi 

pelaksanaan tiap fungsi dan aktivitas yang dijalankan. 

 

2.4.3  Komponen-komponen Pengendalian Internal 

 Setiap perusahaan memiliki karakteristik khusus yang berbeda sehingga 

pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan belum tentu baik untuk 
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perusahaan lainnya. Maka dari itu, untuk mencapai suatu pengendalian harus 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan secara 

keseluruhan. 

Menurut COSO yang dikutip oleh Boynton, et al (2001:329) 

komponen-komponen pengendalian internal terdiri dari : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

2. Penetapan Risiko (Risk Assessment) 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

5. Pemantauan (Monitoring) 

 

Komponen-komponen pengendalian internal tersebut merupakan proses 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Kelima 

komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan 

manajemen mengenai pengendalian internal suatu perusahaan. 

Lingkungan pengendalian internal perusahaan terdiri dari berbagai 

faktor yang secara bersama-sama mempengaruhi kebijakan dan 

prosedur pengendalian, yaitu : 

a. Integritas dan nilai etika (integrity and ethical value) 

Dalam mengurangi dan meredam tindakan penyelewengan yang 

dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan sangatlah 

diperlukan nilai-nilai etis (etika) dan kejujuran yang tertanam 

dalam setiap individu dalam perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi (Commitment to competent) 

Manajemen harus merinci tingkat kompetensi yang diiinginkan 

untuk pekerjaan utama dan menerjemahlan keinginan tingkat 



 

 

37

 

kompetensi dalam pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan. 

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi (Management’s philosophy 

and operating style) 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi 

barometer bagi perusahaan dan karyawannya. Pemahaman atas 

aspek falsafah manajemen dan gaya operasi akan memberikan 

auditor kepekaan dalam sikapnya terhadap pengendalian, karena 

manajemen melalui tindakan-tindakannya akan memberikan 

gambaran yang jelas pada para pegawai mengenai pentingnya 

pengendalian. 

d. Struktur organisasi (Organization structure) 

Struktur organisasi mencerminkan pembagian wewenang dalam 

suatu organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan 

pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat 

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, Selain itu, akan 

memudahkan pertanggunggjawaban konsumsi sumber daya yang 

dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga suatu 

perusahaan akan dapat menentukan sejauh mana kebijakan dan 

prosedur berkaitan dengan pengendalian dapat diandalkan. 

e. Dewan komisaris dan komite audit (Board of director’s or audit 

committee participation) 

Untuk menciptakan independensi internal auditor, sebaiknya 

perusahaan mengalihkan wewenang pemilihan internal auditor 

dari tangan pihak manajemen puncak ke tangan dewam komisaris 

atau komite pemeriksaan. Dewan komisaris adalah wakil 

pemegang saham dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas. 

Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen. Agar efektif, komite audit dan 
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dewan komisaris harus terus mengadakan komunikasi dengan 

internal auditor. 

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (Assidment of 

authority and responsibility) 

Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat 

mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya dan 

memudahkan  pertanggungjawaban konsumsi sumber daya untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian (Human resources policies 

and practice) 

Aspek yang paling penting dari setiap pengendalian adalah 

sumber daya manusia. Karena jika pekerja bersifat kompeten dan 

dapat dipercaya, maka pengendalian yang lain dapadt diterapkan, 

serta hasil laporan keuangan dapdat disajikan dengan baik. Oleh 

karena itu, personal yang kompeten dan dapat dipercaya dalam 

menyelenggarakn pengendalian yang efektif merupakan bagian 

yang penting dalam pengendalian internal. 

2. Penetapan Risiko (Risk Assessment) 

Penetapan risiko bertujuan untuk mengidentifikasikan, menganalisis, 

dan mengelola risiko yang berhubungan dengan penetapan laporan 

keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai 

berikut : 

a. Perubahan dalam lingkungan perusahaan (Changes in operating 

environment) 

b. Karyawan baru (New personal) 

c. Sistem informasi baru (New or reramped information system) 

d. Pertumbuhan yang cepat (Rapid growth) 
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e. Teknologi baru (New technologi) 

f. Lingkungan, produk atau kegiatan baru (New line, product, or 

activities) 

g. Operasi perusahaan secara internasional (Foreign operation) 

h. Restrukturisasi perusahaan (Corporate restructurism) 

i. Keputusan akuntansi (Accounting decision) 

 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Kegiatan pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang terdiri 

dari : 

a. Tinjauan atas kinerja (Performance reviews) 

Kinerja pengendalian dilakukan dengan melakukan perbandingan 

kinerja aktual dengan anggaran, peramalan, dan periode kinerja 

sebelumnya, serta analisis yang telah dilakukan dan tindakan 

koreksi yang dilaksanakan. 

b. Pemrosesan informasi (Informating processing) 

Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa 

tingkat keakuratan, kelengkapan, dan otoritas. Kegiatan 

pengendalian sistem informasi terdiri dari pengendalian umum 

dan pengendalian aplikasi. 

c. Pengendalian fisik (Physical control) 

Kegiatan pengendalian ini dilakukan terhadap pengendalian fisik 

atas aktivitas untuk menjsga aktiva dari perbedaan perhitungan 

fisik antara catatan pengendalian dengan perhitungan fisik, dan 

menghindari pencurian aktiva, sehingga dapat mendukung 

persiapan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan audit. 

d. Pemisahan tugas (Segregation of duties) 
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Tujuan utama pemisahan tugas-tugas untuk menghindari 

kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam 

pengoperasian transaksi, pencatatan transaksi, dan pemeliharaan 

aktiva. 

4. Informasi dan komunikasi (Information and communication) 

Informasi dan komunikasi sistem informasi, termasuk sistem informasi 

akuntansi mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat 

keputusan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, serta 

mempersiapkan laporan keuangan yang layak. Komunikasi merupakan 

proses pemahaman peran individual dan pertanggungjawaban yang 

berhubungan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. 

Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan paduan kebijakan, paduan 

akuntansi, pelaporan keuangan, dan memorandum. Komunikasi dapat 

juga dibuat secara lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan dilakukan untuk memberi keyakinan apakah pengendalian 

internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil 

pemantauan tersebut, dapat ditemukan kelemahan atau kekurangan 

pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik. 

 

2.4.4  Keterbatasan Pengendalian Internal 

Sebaik-baiknya pengendalian internal perusahaan, tidaklah menjamin 

sepenuhnya apa yang menjadi tujuan perusahaan. Hal ini disebabkan 

pengendalian internal memiliki 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. 
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Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal 

menurut Mulyadi (2002:181) dan Sunarto (2003:139-140) yaitu : 

1. Kasalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personal lain dapat salah dalam 
mengambil keputusan bisnis yang diambil atau dalam menyusun 
tugas rutin karena tidak memadaianya informasi, keterbatasan 
waktu, dan tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 
karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 
kesalahan karena kelalaian, tidak hati-hati dalam menjalankan 
tugasnya atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan 
kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian 
internal yang dibangun untuk melundungi 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 
manajer. 

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. 

 

2.5 Efektivitas dan Efisiensi 

Definisi efektivitas menurut Arens, et al (2006:770) 

“Effectives of internal control is therefore a part of operarional 

auditing if the purpose is to help an organization operate its business 

more effectively or efficiently”. 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas pengendalian 

internal merupakan suatu bagian dari audit operasional yang tujuannya untuk 
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membantu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya supaya lebih efektif dan 

efisien. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan 

perusahaan sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan 

organisasi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Untuk mengetahui keefektivan suatu bagian, terlebih dahulu harus 

mengetahui kriteria dari efektivitas itu sendiri. Salah satu pendekatan untuk 

menyusun kriteria itu adalah dengan menetapkan tujuannnya yaitu untuk 

menentukan apakah beberapa aspek unit usaha dapat dibuat lebih efektif dan 

untuk merekomendasikan perbaikan-perbaikan. 

Sumber kriteria efektivitas menurut Arens, et al (2006:775) adalah 

sebagai berikut  

“1. Historical performance 

Merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual periode 
sebelumnya. Dalam hal ini, prestasi kerja periode berjalan 
dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Kriteria ini mudah 
ditetapkan, tetapi hasil penilaian yang digunakan kriteria ini 
sering tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan 
organisasi yang sesungguhnya karena adanya perubahan waktu 
dan keadaan. 

2. Benchmarking 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang 
dicapai oleh perusahaan lain yang sejenis. Walaupun lebih banyak 
daripada kriteria sebelumnya, tetapi masih kurang mencerminkan 
keadaan yang sebenarnya karena mungkin saja dua perusahaan 
yang sejenis menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. 

3. Engineered standards 

Merupakan kriteria yang ditetapkan dengan rekayasa, perhitungan 
standar ilmiah untuk menentukan banyaknya output yang harus 
diproduksi. Penggunaan kriteria ini lebih efektif untuk 
menyelesaikan masalah operasional, tetapi pembuatan kriteria ini 
memakan waktu dan biaya serta memerlukan keahlian khusus. 

4. Discussion and agreement 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan 
persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang 
terlibat. Kriteria ini umum digunakan karena pembuatan kriteria 
yang lain lebih sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi”. 

Menurut Rob Reider (2002:21) efektivitas adalah : 
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”Effectiveness (or results of operation) is the organization achieving 

results or benefits based on stated goals and objectives or some other 

measurable criteria”. 

 
Efektivitas atau hasil dari operasi adalah hasil atau keuntungan yang 

diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan objektivitas dari 

beberapa kriteria. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian 

internal adalah merupakan suatu bagian dari audit operasional yang tujuannya 

untuk membantu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya agar lebih 

efektif dan efisien.Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada pencapaian 

tujuan perusahaan. Sedangkan, efisiensi lebih menitikberatkan pada 

kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang ada 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

2.6 Penjualan 

2.6.1  Pengertian Penjualan 

 Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan. 

Melalui aktivitas ini, pendapatan utama perusahaan diperoleh. Pendapatan yang 

diperoleh akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang diterima perusahaan. 

Laba bagi perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penggerak 

dinamika perusahaan. Oleh karena itu, fungsi penjualan sangat penting dan 

menetukan kelangsungan hidup perusahaan.  

 Menurut kamus akuntansi Indonesia (2000;746) 

“Penjualan adalah pertukaran barang atau jasa dengan uang”. 

 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu 

peralihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari 

penerima barang atau jasa sebagai timbal balik atas penyerahan tersebut. 
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Rencana volume penjualan harus selalu memperhatikan keadaan ekonomi 

dimasa yang kan datang, dalam hal ini bagian penjualan harus terus 

diikutsertakan dalam penelitiannya. 

 

2.6.2  Tujuan Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas paling penting dalam 

perusahaan, karena pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.Seperti yang 

dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001;173) yaitu : 

“1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, 
sehingga  kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik secara 
langsung akan merugikan perusahaan disebabkan selain sasaran 
penjualan tidak tercapai, pendapatan juga akan berkurang. 

2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan 
perusahaan. Oleh karena itu, perlu diamankan 

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang 
menyangkut : 

a. Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit atau masuknya 
uang kontan jika penjualan secara tunai. 

b. Kuantitas barang yang akan berkurang digudang karena 
penjualan terjadi” 

. 

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk 

mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapatkan laba maksimal, 

mempertahankan dan meningkatkan penjualan, serta menunjang pertumbuhan 

perusahaan melalui peningkatan volume penjualan. 

Usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak sepenuhnya hanya 

dilakukan oleh pelaksana penjualan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama 

diantara bagian-bagian yang terkait dengan fungsi penjualan. Namun demikian, 

semua ini tetap menjadi tanggung jawab dari pimpinan perusahaan dan 

pimpinanlah yang mengukur seberapa besar kesuksesan atau kegagalan yang 
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dihadapainya. Untuk maksud tersebut, pimpinan harus mengkordinir semua 

fungsi dengan baik, termasuk fungsi penjualan. 

 

2.6.3  Prosedur Penjualan 

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan, dan 

jenis barang yang diperdagangkan. Suatu transaksi penjualan dimulai pada saat 

pesanan penjualan diterima dan berakhir dengan penyerahan barang kepada 

pelanggan. 

Adapun prosedur penjualan menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001;176) adalah sebagai  berikut : 

“1. Calon pembeli dengan atau tanpa surat pesanan mendatangi 
bagian  penjualan untuk membeli suatu barang. 

2.    Bagian penjualan membuat nota penjualan kontan rangkap enam 
yang berisi nama, jenis, banyak, dan harga barang yang dijual. 
Nota penjualan kontan kemudian didistribusikan sebagai berikut : 

- Asli, berikut tembusan kasatu dan kedua diserahkan kepada 
pembeli. 

- Tembusn ketiga diserahkan ke gudang. 

- Tembusan keempat diserahkn ke bagian pengiriman. 

- Tembusn kelima arsip bagian penjualan. 

3. Gudang dan bagian pengiriman berdasarkan tembusan nota 
penjualan kontan, mempersiapkan barang tersebut  dan 
mempersiapkan surat penyerahan barang rangkap tiga. Pembeli 
dengan membawa nota penjualan kontan mendatangi kasir untuk 
membayar. 

4. Kasir meneliti nota penjualan kontan yang dibawa pembeli, 
kemudian setelah membuat bukti penerimaan kas rangkap empat, 
menerima uang dari pembeli, membubuhi cap lunas pada nota 
penjualan kontan asli berikut tembusan-tembusannya, dan 
menandatangani bukti penerimaan kas. Kemudian bukti 
penerimaan kas dan nota penjualan kontan asli diserahkan kepada 
pembeli, sedangkan tembusan kesatu dan kedua setelah dicatat 
dalam buku kasir kolom diterima, didistribusikan sebagai berikut : 

1. Tembusan kesatu bukti penerimaan kas dan nota penjualan 
kontan diserahkan ke bagian akuntansi untuk dibukukan 



 

 

46

 

dalam jurnal penerimaankas dan selanjutnya dibukukan dalam 
buku besar kas sebelah debet dan persediaan barang sebelh 
kredit. 

2. Tembusan kedua bukti penerimaan kas dan nota penjualan 
kontan diserahkan ke administrasi persediaan kantor untuk 
dicatat pada kartu persedian kantor sebelh kredit kolom 
kuantum dan harga. 

3. Tembusan ketiga bukti penerimaan kas sebagai arsip bagian 
penjualan. Kemudian semua dokumen diarsip pada masing-
masing bagian. 

5. Pembeli dengan membawa nota penjualan kontan yang telah 
dicap lunas mendatangi bagian pengiriman untuk mengambil 
barangnya. Gudang menyerahkan barang dengan surat penyerahan 
barang rangkap tiga ke bagian pengiriman setelah dicatat dalam 
kartu gudang sebelah kredit. 

6. Bagian pengiriman meneliti nota penjualan kontan tersebut untuk 
memastikan barang telah dibayar, kemudian menyerahkan barang 
dan menandatangani surat penyerahan barang  sebagai penyerahan 
barang. 

7. Pembeli menerima kembali nota penjualan kontan tersebut dan 
menerima barang setelah menandatangani surat penyerahan 
barang sebagai tanda terima, kemudian mengembalikan  surat 
penyerahan barang  ke bagian pengiriman. 

8. Bagian pengiriman menyerahkan surat penyerahan barang  asli ke 
pembeli, menyerahkan tembusan surat penyerahan barang  ke 
gudang dan menahan lembar ketiganya sebagai arsip bagian 
pengiriman”. 

 

2.6.4  Pengendalian Internal atas Penjualan 

 Pengendalian internal penjualan dapat membantu pimpinan untuk 

mengetahui besarnya pendapatan atas penjualan dan memperkirakan 

kemungkinan terjadinya kecurangan melalui laporan-laporan yang menganalisa 

kegiatan penjualan atau penyimpangan yang tidak dikehendaki dari tujuan, dari 

anggaran atau dari standar yang telah dihitung dengan cara yang tepat agar ada 

tindakan perbaikan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian internal atas 

penjualan menurut L Midjan dan Azhar Susanto (2001;186) yaitu : 
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“1. Adanya pemisahan fungsi  terhadap aktivitas penjualan, yang 
terdiri dari: 

a. Aktivitas penerimaan order (order procedures) 

b. Aktivitas pengeluaran dan pengiriman barang (shipping 
procedures) 

c. Aktivitas pembuatan faktur (billing procedures) 

d. Aktivitas pencatatan penjualan (account receivable 
procedures) 

Fungsi-fungsi tersebut sebaiknya dipisahkan pada beberapa 
bagian agar dapat terciptanya pengendalian internal, yaitu : 

- Fungsi penerimaan order dan fungsi pembuatan faktur 
berada pada bagian penjualan. 

- Fungsi pengeluaran dan pengiriman barang berada pada 
bagian gudang dan ekspedisi. 

- Fungsi pencatatan penjualan berada pada bagian akuntansi 
dan piutang. 

- Fungsi penerimaan uang berada pada bagian kas. 

2. Secara periodik dewan komisaris dan komite audit menerima 
laporan penjualan dan menelitinya. 

3. Penanganan penjualan secara kontan atau kredit harus 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semua penjualan atas 
dasar kontan atau kredit  tersebut harus segera dicatat secara teliti 
dan tepat. 

4. Pengamanan yang cukup atas akses transaksi penjualan berikut 
otorisasi untuk akses ke program dan arsip data komputer. 

5. Semua penyerahan barang melalui penjualan harus terkontrol, 
sehingga kerugian akibat pencurian dan lain-lain dapat 
dihindarkan. 

6. Pengembalian atau retur penjualan harus selalu melalui 
persetujuan dan berusaha dapat menghindari pencurian, 
penyelewengan, dan kesalahan-kesalahan lainnya. 

7. Dalam penjualan kontan harus dipisahkan antara penanganan 
penjualan dan penerimaan uangnya. 

8. Atas penjualan kredit, sebelum dilakukan penjualan haruslah 
terlebih dahulu diadakan pengontrolan atas posisi kreditnya dan 
secara periodik bagian pengawasan intern melakukan konfirmasi 
atas saldo-saldo piutang. 

9. Bagian pengawasan intern secara terus-menerus melaksanakan 
pengecekan atas sistem dan prosedur penjulan yang ada dari 
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kemungkinan penyimpangan dalam lingkungan pengendalian, 
sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian yang telah 
ditetapkan”. 

 

2.6.5 Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan operasi. Dengan demikian pengendalian 

internal atas penjualan dikatakan efektif jika tujuan pengendalian internal dari 

perusahaan dapat tercapai. 

 

Menurut Arens, et al (2006;285) tujuan pengendalian internal atas 

penjualan adalah : 

 1. Recorded sales for shiprents actually made to existing (existence). 

2. Existing sales transctions rerecorded (completeness). 

3. Recorded sales are for the vamout of googs shipped and are 
correctly billed and recorded (accuracy). 

4. Sales transactions are properlt classified (clasiification). 

5. Sales are recorded on the correct dates (timing). 

6. Sales transactions are properly included in the account receivable 
master file and are correctly summarized (posting and 
summarization) 

Jadi tujuan pengendalian internal penjualan terpenuhi jika : 

a. Transaksi penjualan yang tercatat benar-benar ada (eksistensi). 

b. Seluruh transaksi penjualan telah tercatat (kelengkapan). 

c. Transaksi penjualan yang tercatat telah disajikan dengan jumlah 

yang benar (akurasi). 

d. Transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan tepat 

(klasifikasi). 
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e. Transaksi penjualan telah dicatat pada tanggal yang benar (tepat 

waktu). 

f. Transaksi penjualan telah diotorisasi dengan pantas dan 

dicantumkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar 

(posting dan pengikhtisaran). 

 

2.6.6 Analisis Prestasi Penjualan 

Untuk mengetahui kemajuan prestasi penjualan perusahaan, pemeriksa 

dapat membandingkan dengan prestasi di masa lalu. Analisis ini cukup penting  

untruk menentukan efektivitas kegiatan itu sendiri. 

Yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa dalam melakukan analisis 

penjualan adalah jika perusahaan berhasil meningkatkan penjualannnya. Untuk 

menganalisis penjualan, pemeriksa dapat menggunakan beberapa teknik 

analisis berikut ini : 

a. Analisis Trend 

Analisis trend dapat digunakan sebagai saran menyusun ramalan dengan  

memperhatikan kegiatan dimasa lalu. Disini digunakn asumsi bahwa 

perilaku, motivasi, dan karakteristik keinginan dimasa lalu relatif konstan 

selama periode yang diproyeksikan. Tetapi karena situasi dan kondiasi 

dimasa kini, sebenarnya tidak dapat dikatakan konstan, maka keandalanm 

trend dapat dikatakan lemah.  

b. Analisis Varian 

Analisis ini terutama bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

sasaran yang dirumuskan dalam anggaran dapat dicapai. Analisis ini 

dilakukan dengan membuat suatu perbandingan antara angka-angka yang 

ditetapkan dalam anggaran dengan angka-angka realisasi. Selisih yang 

terlalu jauh antara anggaran dengan realisasi yang terjadi secara berturut-
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turut menunjukkan bahwa sistem aggaran yang beralaku belum dilakukan 

secara efektif. 

c. Analisis Rasio 

Analisis ini merupakan analisis yang menggunakan angka-angka yang 

tampak pada laporan keuangan atau laporan manajemen lainnya dengan 

membandingkan angka yang satu dengan angka yang lainnya menurut 

rumusan pengertian tertentu. Analisis ini dapat digunakan untuk 

menganalisis aktivitas penjualan yaitu dengan membandingkan angka 

rasio sejenis untuk periode yang lalu atau dengan perusahaan yang 

sejenis. Rasio tersebut merupakan perhitungan yang dapat dipakai untuk 

mengetahui tingkat efektivitas yang mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 

2.6.7 Manfaat Analisis Auditor Internal dalam Menunjang K eefektivan 

Pengendalian  Internal Penjualan 

Pemeriksaan internal berfungsi untuk menilai dan menerima kelayakan 

dan keefektivan yang melaksanakan. Sedangkan pengendalian internal 

merupakan alat bantu manajemen dalam usaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Aktivitas penjualan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari 

kegunaan pengendalian apabila manajemen perusahan benar-benar 

mengharapkan suatu pendapatan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan 

pengendalian atas penjualan, manajemen memerlukan adanya laporan-laporan 

untuk menganalisis aktivitas tersebut yaitu mengungkapkan penyimpangan-

penyimpangan dari tujuan, standar atau kriteria yang ditetapkan agar segera 

diambil suatu tindakan perbaikan. 

Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah 

penyelewengan, kesalahan dalam pengendalian, karena audit internal akan 
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mengecek secara rutin dan terus menerus untuk ketepatan dan perbaikan dari 

pengendalian internal perusahaan 

Dengan demikian audit internal penjualan efektif bila memenuhi 

kualifikasi audit internal, program audit internal, pelaksaan audit internal, 

laporan hasil audit internal, dan tindak lanjut atas laporan hasil audit internal. 

Sedangkan pengendalian internal penjualan efektif jika komponen-komponen 

pengendalian internal dan tujuan pengendalian penjualan terpenuhi. 

Jadi manfaat analisis auditor internal dalam menunjang efektivitas 

penjualan meliputi audit atas semua aspek pengendalian internal penjualan, 

sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, menganalisa 

perkembangan-perkembangan (trend) yang sedang berkembang, melakukan 

perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu atas semua pengendalian internal 

penjualan sehingga dapat menunjang efektivitas penjualan.  


