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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengendalian Internal 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, baik ditinjau dari segi 

besarnya perusahaan maupun dari segi operasinya maka semakin disadari bahwa 

ruang lingkup pengendalian semakin luas, sehingga pimpinan tidak lagi dapat 

mengikuti dan mengawasi setiap tahapan kegiatan perusahaan secara menyeluruh 

dan mendalam. 

Keadaan tersebut mendorong untuk pimpinan melimpahkan sebagian 

wewenangnya tetapi dengan tanggungjawab atas keberhasilan perusahaan tetap 

ada padanya. Unruk mengawasi jalannya operasi perusahaan secara efektif, 

pimpinan memerlukan suatu alat yang mengendalikan aktivitas perusahaan 

dengan baik dan memuaskan. Dengan demikian pengendalian internal sangat 

diperlukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Peranan pengendalian internal dalam perusahaan sangat penting, hal ini 

berguna untuk menilai aktivitas perusahaan apakah berjalan dengan semestinya 

atau tidak, kemungkinan risiko-risiko yang akan dihadapi, hingga pemantauan dan 

evaluasi pencapaian tujuan perusahaan.Pengendalian internal dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 
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(2014:319.2) adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA ( American 

Institute of Certifield Public Accountant ) yang dikutip Mardi (2011:59) adalah 

sebagai  berikut: 

“Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi dan segala cara 

serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan 

tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa 

ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan serta membantu menjaga kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan”.  

 

Pengertian pengendalian internal menurut The Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) of the Tradeway Commision yang kemudian dikutip oleh 

Arens et al (2010:295) adalah sebagai berikut: 

“Internal control is the broadly defined as a process, effected by and 

entity’s broad of directors, management and the other personel, designed 

to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 

in the following categories, effectiveness and efficiency of operations, 

reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and 

regulation”. 

 

Jadi pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi 

manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian 

mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang 

bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan 
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efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan 

dan hokum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. 

 

2.1.2 Jenis – Jenis Pengendalian Internal 

Jenis – jenis pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pengendalian Akuntansi (Accounting Control), yaitu pengendalian yang 

mencakup rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama 

menyangkut pengamanan harta perusahaan serta keterandalan (Reliability) 

dari catatan keuangan. Pada umumnya meliputi pengendalian misalnya sistem 

kewenangan dan persetujuan, pemisahan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan operasi atau perlindungan atau pemeliharaan harta, pengamanan fisik 

dari harta, dan pemeriksaan intern. 

b. Pengendalian Administratif (Administrative Control), yaitu pengendalian 

yang terdiri dari rencana-rencana organisasi serta semua metode dan prosedur 

yang terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada 

kebijakasanaa manajemen dan biasanya berhubungan secara tidak langsung 

dengan catatan-catatan financial. Pada umumnya meliputi pengendalian 

misalnya analisa statistik, time and motion studies, laporan pelaksanaan, 

program latihan pegawai, dan pengendalian kualitas. 

 

 

 



13 
 

 
 

2.1.3 Prosedur Pengendalian Internal 

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar 

bahwa sasaran bisnis akan dicapai, termasuk pencegahan penggelapan. Prosedur 

itu meliputi pegawai yang kompeten, perputaran tugas, pemisahan tanggung 

jawab untuk operasi yang berfkaitan, pengamanan aktiva serta akuntansi tata cara 

pembuktian dan pengamanan. 

Sistem akuntansi yang baik memerlukan prosedur untuk memastikan 

bahwa karyawan mampu melaksanakan tugas yang diembannya. Karena ini, para 

karyawan bagian akuntansi harus mendapat pelatihan yang memadai dan diawasi 

dalam melaksanakan tugasnya. Ada baiknya juga jika dilakukan perputaran tugas 

diantara karyawan. 

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpastian, kesalahan 

penggelapan akan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan harus dibagi 

kepada dua orang atau lebih. Jika orang yang sama melakukan pemesanan, 

memeriksa penerimaan atas barang yang dipesan dan melakukan pembayaran 

kepada pemasok, maka bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan. 

Menurut Mulyadi (2010:164) adalah sebagai  berikut: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 

tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (Framework) pembagian 

tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab 

fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip- prinsip sebagai berikut: 
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a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberitanggungjawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut oleh karena 

itu, dalam organisasi hanya dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang 

untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi.  

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Pembagian tanggungjawab dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 

 praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (Surprised Audit). 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau 

unit organisasi lain. 
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d. Perputaran jabatan ( Job Rotation). 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

f. Secara periodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya. 

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

 pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang yang melaksanakannya. 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan  jujur, unsur 

pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan 

perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 

diandalkan. Dengan pengertian tersebut maka diharapkan dengan adanya 

pengendalian yang memadai akan memperlancar kinerja perusahaan. 

 

2.1.4 Konsep Dasar Pengendalian Internal 

Berdasarkan pengertian pengendalian internal yang telah dikemukakan, 

terdapat beberapa konsep yang mendasari pengendalian internal. Menurut 

Mulyadi (2010:180) konsep dasar tersebut adalah: 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. 

Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan tujuan. Pengendalian 

internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi 
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bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur 

entitas. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. 

Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan 

formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang 

mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personil lain. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. 

Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan 

pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian 

internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian internal diajukan untuk mempunyai tujuan yang saling 

berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. 

Konsep pengendalian internal tersebut bermanfaat sebagai acuan bagi 

manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal dalam koperasi. 

Manajemen koperasi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal bias 

mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan serta apa saja 

yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal. 

 

2.1.5 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang dibentuk oleh perusahaan adalah untuk 

membantu mencapai tujuan. Pengendalian internal dipilih dengan 

membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan. 
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Tujuan pengendalian internal menurut Warren, Reeve dan Fees, di dalam 

bukunya “Accounting” (2011:189), yaitu: 

“The objective of internal control are to provide reasonable assurance 

that: 

a. Asset are safe guarded and used for business purpose 

b. Business information is accurate 

c. Employees comply with laws and regulations” 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pengendalian internal yang 

dibentuk oleh perusahaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan perusahaan itu 

sendiri. Pengendalian tersebut terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diharapkan 

dapat membantu manajemen dalam mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. 

Pengendalian internal dibentuk dengan maksud agar: 

1. Kekayaan fisik perusahaan dapat dihindari dari resiko pencurian dan 

penyelewengan, demikian pula dengan kekayaan perusahaan yang tidak 

berwujud seperti dokumen penting harus dijaga dengan baik. 

2. Ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dihasilkan bisa menghasilkan 

informasi akuntansi yang akurat dan cepat sehingga dapat membantu 

manajemen sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 

3. Mencegah adanya pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak 

efisien. 

4. Tercapainya tujuan perusahaan dengan ditetapkannya kebijakan dan 

prosedur uang harus dipatuhi oleh segenap karyawan. 

Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu pengendalian yang dapat 

mengamankan harta perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai 
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bahwa apa yang dilaporkan memang benar, yang dapat meningkatkan efisiensi 

usaha serta dapat pula secara terus-menerus memonitor bahwa kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan memang benar-benar dilaksanakan. 

Pengendalian internal diadakan bukan untuk meniadakan semua 

kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan, 

tetapi dengan adanya pengendalian internal yang memuaskan dapat menekan dan 

mencegah terjadinya penyelewengan, penyimpangan dan kekeliruan lainnya 

dalam batas-batas yang wajar dan kalaupun kesalahan dan penyimpangan terjadi, 

hal itu dapat diketahui dan diatasi secepatnya. Dengan demikian kemungkinan 

terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dengan adanya pengendalian 

internal yang memadai maka akan dapat menekan dan mecegah hal tersebut. 

Sebagai akhirnya tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. 

Untuk jelasnya perincian fungsi pengendalian internal adalah sebagai 

berikut: 

1. Mempersempit kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, 

dan kekeliruan. 

2. Pimpinan dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan secara efektif 

melalui laporan dari bawahan. 

3. Adanya korelasi internal atau pemeriksaan secara otomatis sehingga 

kelalaian atau kelemahan yang disebabkan oleh faktor manusia dapat segera 

diketahui. 
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4. Data akuntansi dapat dipercaya sebab kebenaran dari berbagai transaksi 

lebih terjamin. 

5. Pekerjaan pengendalian internal dapat dibatasi hanya pada pengawasan dan 

penilaian keefektifan pengendalian internal. 

6. Pekerjaan pemeriksaan oleh akuntan publik tidak sampai mendetil, sehingga 

dapat menghemat waktu dan biaya bagi perusahaan dalam rangka 

pemeriksaan umum dan lain-lain. 

Dengan melihat fungsi-fungsi di atas jelaslah bahwa pengendalian internal 

penjualan sangat dibutuhkan, baik bagi perusahaan besar maupun kecil. 

 

2.1.6 Komponen Pengendalian Internal 

Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan 

pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan 

harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal. 

Komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu: 

“kerangka kerja pengendalian internal, menguraikan lima komponen 

pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh 

manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan 

pengendaliannya akan tercapai”. 

 

Kelima komponen pengendalian internal tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semu unsur 

pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. 
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Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 

entitas antara lain: 

a. Nilai Integritas dan Etika 

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang 

yang mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang 

memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak 

menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan 

mengakibatkan tidak terwujudnya pengendalian internal. Oleh karena 

itu, tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai 

integritas (suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan 

atau telah menjadi komitmennya). 

b. Komitmen Terhadap Kompetensi 

Untuk mencapai tujuan entitas, personil di setiap tingkat organisasi 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap 

kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan 

dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, 

pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan 

kopetensi. 

c. Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). 
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Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya 

dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di 

tangan manajemen (direksi). Pembentukan komite audit ditunjukan 

untuk menilai kewajaran pertanggung jawaban keuangan yang 

dilakukan oleh manajemen. 

d. Filosofi dan Gaya Operasi 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic reliefs) 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 entitas harus dilaksanakan. 

e. Struktur Organisasi 

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan 

tretentu. Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud 

utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dicapainya dengan 

kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan 

kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur organisasi suatu 

entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung 

jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

f. Pembagian Wewenang dan Pembebanan Tanggung Jawab 

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan 

perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan 
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pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat 

mengalokasikan berbagai sumber data yang dimilikinya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang 

yang jelas akan memudahkan pertanggung jawaban konsumsi sumber 

daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika kepada 

seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini 

akan berakibat timbulnya iklim yang mendorong ketidakbenaran 

dalam pelaksanaan wewenang tersebut. 

g. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian 

internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai 

batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan 

pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Pengendalian 

internal yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan 

yang handal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten 

dan tidak jujur. Karena pentinganya perusahaan memiliki karyawan 

yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang 

baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam 

menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai 

prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka. 
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h. Kesadaran Pengendalian 

Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukan 

oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan 

pengendalian yang ditunjuk oleh auditor intern atau auditor 

independen. Jika manajemen melakukan tindakan koreksi atas temuan 

kelemahan pengendalian yang dikemukakan oleh auditor intern atau 

auditor independen, hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen 

manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik. 

2. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dam prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian 

tujuan entitas. 

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan 

dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan 

adalah sebagai berikut: 

a. Dokumen dan Catatan yang Memadai 

 Prosedur harus meliputi desain dan penggunaan dokumen dan 

catatan yang memadai untuk menjamin pencatatan yang tepat dari 

transaksi dan kejadian. Dokumen dan catatan adalah media fisik 

yang digunakan untuk menyimpan informasi. 
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b. Pemisahan Fungsi yang Memadai 

 Tujuan pokok dari pemisahan fungsi adalah untuk mencegah dan 

untuk dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan 

ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada 

seseorang. 

c. Pengendalian Fisik atas Kekayaan dan Catatan 

 Pengendalian fisik berhubungan dengan pembatasan dua jenis 

akses terhadpa aktiva dan catatan penting, yaitu: (1) Akses fisik 

secara langsung, dan (2) Akses tidak melalui pembuatan atau 

pengolahan dokumen. Pengendalian ini terutama berhubungan 

dengan alat dan aturan pengamanan atas aktiva, dokumen, catatan, 

dan program komputer. 

d. Review atas Kinerja 

3. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, dan 

pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. 

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus 

terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti: 

a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang membutuhkan prosedur 

akuntansi yang belum pernah dikenal. 

b. Perubahan standar akuntansi. 

c. Hukum dan peraturan baru. 
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d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru 

yang digunakan untuk pengolahan informasi. 

e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi 

pengolahan dan pelaporan informasi dan personil yang terlihat di 

dalam fungsi tersebut. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, 

menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatuentitas, 

serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. 

Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, 

dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama 

kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi 

adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam 

asersi manajemen di laporan keuangan. 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personil 

yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka 

berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar 

organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada 

pihak yang lebih tinggi dalam entitas. 

5. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 
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pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 

internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah 

pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya 

perubahan keadaan. 

 

2.1.7 Pengendalian Internal Sistem Komputer 

Penggunaan teknologi informasi ( TI ) dapat meningkatkan pengendalian 

internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh 

computer, dan dengan mengganti pengendalian manual yang dapat terpengaruh 

oleh kesalahan manusia. Untuk menghadapi risiko yang berkaitan dengan 

ketergantungan pada TI, organisasi sering mengimplementasikan pengendalian 

khusus atas fungsi TI. Standar auditing menguraikan dua kategori pengendalian 

atas sistem TI, yaitu; 

1. Pengendalian Umum (General Controls) 

Diterapkan pada semua aspek fungsi TI, termasuk administrasi TI; 

pemisahan tugas TI; pengembangan sistem; keamanan fisik dan online atas akses 

ke perangkat kertas, perangkat lunak, dan data terkait; backup dan perencanaan 

kontinjensi atas keadaan darurat yang tak terduga; serta pengendalian perangkat 

keras. Auditor akan mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara 

keseluruhan. 

2. Pengendalian Aplikasi (Application Controls) 

Berlaku bagi pemrosesan transaksi, seperti pengendalian atas pemrosesan 

penjualan atau penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi 
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untuk setiap kelas transaksi atau akun di mana auditor berencana mengurangi 

risiko pengendalian yang ditetapkan, karena pengendalian TI akan berbeda 

diantara kelas-kelas transaksi dan akun. Pengendalian aplikasi hanya akan efektif 

jika pengendalian umum efektif. 

 

2.1.8 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang bagaimanapun bahwa, tidak dapat dianggap 

sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang 

dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat 

pada sistem tersebut. 

Adapun keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian 

internal menurut Mulyadi (2010:181) sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam Pertimbangan 

Seringkali, manajemen dan personil lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan 

waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 

dramatis sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan 

prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi(collusion). Kolusi dapat mengakibatkan 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 manajer, 

penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 
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5. Biaya Lawan Manfaat 

Biaya yang diperluklan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak 

mungkin dilakukan, manajemen harus mempertimbangkan dan 

memperkirakan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya 

dan manfaat suatu pengendalian internal. 

 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengendalian internal memiliki 

keterbatasan  yang menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan 

demikian berarti bahwa penerapan pengendalian internal bukan ditujukan untuk 

menghilangkan semua kecurangan dan kesalahan yang terjadi, melainkan 

menguranginya seminimal mungkin, sehingga apabila terjadi kecurangan dan 

kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat dan baik. 

 

2.2 Laba 

Suatu pengetahuan atas pengukuran yang berbeda atas laba bersih 

perusahaan dapat berguna untuk berbagai tujuan. Tujuan pelaporan laba adalah 

memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang berkepentingan dengan 

pelaporan keuangan. 

Laba dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik 

yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan sedangkan 

penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang 

tidak menguntungkan disebut rugi. Banyak orang mengartikan laba dengan 

kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. 
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Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:19), laba (income) 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun 

keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas 

perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti 

penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty, dan sewa.” 

 

Dengan perkataan lain bahwa laba adalah surplus pemeliharaan 

kesejahteraan tetapi sebelum dikonsumsi. Jelah bahwa menurut pendapat tersebut, 

bahwa kualitas laba dapat dijadikan sebagai ukuran efisiensi dan efektifitas dari 

sebuah unit kerja yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable eanings) 

dimasa depan. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh 

laba sebenar-benarnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena laba 

pada suatu perusahaan atau unit usaha dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba 

merupakan alat yang tepat untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen 

perusahaan, atau dengan kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu usaha secara 

garis besar dapat dilihat dari laba yang diperoleh. 

  

2.2.1 Konsep Laba 

Konsep Laba Akuntansi 

Laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif yang membantu dalam 

peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Laba terdiri 

dari hasil operasional, atau luar biasa, dan hasil-hasil non-operasional, atau 

keuntungan dan kerugian luar biasa, dimana jumlah keseluruhannya sama dengan 



30 
 

 
 

laba bersih. Laba bisa dianggap bersifat masa kini (Current) dan berulang, 

sedangkan keuntungan dan kerugian luar biasa tidak demikian. 

Ditinjau dari ruang lingkupnya terdapat 3 konsep laba yaitu: earning, net 

income dan comprehensive income. Earning merupakan laba selama satu periode 

akuntansi tanpa ada pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Perbedaan 

income dengan net income terletak pada perhitungan pengaruh kumulatif 

perubahan prinsip akuntansi. 

Makna income dalam konteks perpajakan dapat berbeda atau bahkan 

berbeda dengan makna income dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam 

perpajakan, income dimakanai sebagai jumlah kotor sehingga diterjemahkan 

sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan. 

Dalam buku-buku teks akuntansi (khususnya teori akuntansi), istilah income pada 

umumnya dimaknai sebagai jumlah bersih sehingga istilah laba lebih 

menggambarkan apa yang dimaksud income dalam buku-buku tersebut. 

Sedangkan menurut Hendriksen dan Breda, dialih bahasakan oleh Wibowo 

dalam Teori Akuntansi (2011:329), konsep laba dapat  dijelaskan dalam tiga 

angkatan, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Berikut dijelaskan secara rinci 

konsep laba pada tingkatan tersebut: 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

1. Konsep Laba pada Tingkatan Sintaktik 

Pada tingkat sintaktik digunakan dua pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Transaksi dalam Pengukuran Laba 

 Dalam pendekatan ini, pencatatan laba melibatkan pencatatan 

perubahan dalam penilaian kewajiban hanya bila ini merupakan hasil 

dari transaksi internal dan eksternal. 

b. Pendekatan Aktivitas dalam Pengukuran Laba 

Dalam pendekatan aktivitas, laba diasumsikan timbul bila 

aktivitas-aktivitas atau kejadian tertentu terjadi, tidak hanya sebagai hasil 

dari transaksi spesifik. 

2. Konsep Laba pada tingkatan Semantik 

Pada tingkatan semantic digunakan tiga konsep ekonomi sebagai berikut: 

a. Laba Sebagai Pengukur Efisiensi 

 Laba sebagai pengukur efisiensi menganduk makna bahwa laba 

merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran 

maksimum dengan jumlah sumber daya tertentu, atau suatu 

kombinasi sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan 

tertentu akan produk guna memungkinkan imbalan semaksimum 

mungkin bagi pemilik. 

b. Laba Akuntansi versus Laba Ekonomi 

 Laba akuntansi digunakan bukan sebagai pengganti laba ekonomi, 

tetapi sebagai penyedia informasi kepada pasar agar 

memungkinkan Investor menghitung laba ekonomi. 
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c. Laba Banyak Orang 

 Laba akuntansi digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan 

masalah berkaitan dengan ketidakpastian asumsi antara pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

3. Konsep Laba pada Tingkatan Pragmatik 

Konsep pragmatik laba berkaitan dengan proses keputusan dari investor 

dan kreditor, reaksi harga sekuritas dalam pasar yang teratur terhadap pelaporan 

laba, keputusan pengeluaran modal dari manajemen, dan reaksi umpan balik dari 

manajemen dan akuntan. 

a. Laba sebagai Alat Peramal 

 Laba sering digunakan untuk membantu mengevaluasi kemampuan 

menghasilkan laba, meramalkan laba masa depan, atau menetapkan 

resiko investasi dan memberikan pinjaman kepada perusahaan. 

Laba akuntansi juga digunakan untuk mengambil keputusan 

manajerial. 

b. Pendekatan Pasar Modal 

 Pengamatan langsung dan tak langsung menyatakan bahwa laba per 

saham yang dilaporkan mempunyai dampak langsung pada harga 

pasar saham biasa dan dalam permintaan oleh masing-,masing 

investor, meskipun hipotesis pasar yang efisien menyiratkan bahwa 

perorangan tidak dapat memperoleh pengetahuan dari informasi ini. 

Akan tetapi, dalam bentuk Efficient Market Hypothesis semi kuat, 
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penggunaan kandungan informasi dari laba merupakan dasar reaksi 

pasar terhadap informasi ini. 

 

2.2.2 Karakteristik Laba 

Karakteristik laba akuntansi menurut Belkaoui (2011:388-389): 

1. Laba akuntansi berdasarkan transaksi actual yang dilibatkan perusahaan 

dalam penghasilan utama yang timbul dari penjualan barang dan jasa 

dikurangi beban untuk mencapai tujuan ini. 

2. Berdasarkan periode waktu tertentu dan menunjukan kinerja keuangan 

perusahaan dalam periode tertentu. 

3. Berdasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan definisi, pengukuran 

dan pengakuan pendapatan. Untuk pengakuan pendapatan, digunakan 

prinsip realisasi (realization principle) yang akan mempengaruhi 

pengakuan laba. 

4. Laba akuntansi mengukur beban perusahaan dengan biaya historis 

(historical cost). Aset dihitung pada harga perolehannya sampai aset itu 

terjual, dengan perubahan harga setiap waktu dapat diakui. 

5. Laba akuntansi berdasarkan pada realisasi pendapatan dengan 

menggunakan harga yang relevan (relevant cost). 

 

2.2.3 Tujuan Laba 

Laba merupakan pos penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki 

berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Salah satu tujuan utama pelaporan 
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keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan selama satu periode tertentu. Kinerja ini terutama dievaluasi 

berdasarkan laba perusahaan, seperti yang dinyatakan oleh FASB (dalam Kieso 

dan Waygandt: Intermediate Accounting: 2010:2) sebagai berikut: “The primary 

focus of financial reporting is information about an enterprise performance 

provided by measures of earnings and its components.” 

Menurut Hendriksen tujuan utama dari pelaporan laba adalah memberikan 

informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan 

keuangan. 

Belkaoui (2011: 386-388) menyebutkan ada lima manfaat yang bisa 

diambil dari informasi laba, yaitu: 

1. Sebagai dasar perhitungan pajak dan pendistribusian kembali kekayaan. 

Laba yang menghasilkan perusahaan merupakan tolok ukur dari perhitungan 

pajak penghasilan oleh pemerintah. 

2. Sebagai petunjuk kebijaksanaan deviden dan penundaan pembayaran 

deviden. Laba diakui sebagai indikator nilai maksimum yang dapat 

didistribusikan dalam deviden dan ditahan untuk ekspansi atau reinvestasi. 

3. Merupakan petunjuk untuk investasi dan pengambilan keputusan secara 

umum. Diduga investor mencari return maksimal pada investasi modal yang 

dipadukan dengan tingkat resiko yang dapat diterima. 

4. Sebagai alat prediksi. Informasi laba membantu memprediksikan laba masa 

depan dan kejadian ekonomi masa depan. Pendapatan terdiri dari 

operational income (ordinary) dan non-operating income (non-ordinary). 
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Pendpatan ordinary bersifat tetap dan berulang. Penelitian yang pernah 

dilakukan menunjukan bahwa sebagai prediksi laba, ordinary income sangat 

mempengaruhi laba bersih. 

5. Sebagai ukuran efisiensi. FASB menyatakan bahwa tujuan utama laporan 

keuangan adalah memberi informasi yang berguna dalam menilai 

kemampuan manajemen dalam menggunakan sumber daya secara efektif 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Perhitungan laba pada umumnya memiliki dua tujuan yaitu: 

a. Tujuan intern, berhubungan dengan usaha pimpinan untuk 

mengarahkan aktivitas perusahaan pada kegiatan yang 

menguntungkan. Informasi mengenai laba dapat digunakan oleh 

pemimpin untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan dalam 

periode yang lalu dan melakukan analisi guna memperbaikinya agar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat. 

b. Tujuan ekstern, ditunjukan sebagai pertanggungjawaban manajemen 

kepada para pemegang saham (investor), kreditor, atau keperluan 

pajak. 

 

2.2.4 Pengukuran Laba 

Dalam akuntansi terdapat perbedaan pandangan dalam menghitung laba 

yang disebut income. Terdapat empat pendapat yang menonjol dalam pengukuran 

laba, yaitu: 
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1. Pemikiran yang berpedoman pada asumsi dasar atau postulat unit 

pengukuran dan prinsip biaya historis yang disebut dengan 

historical cost accounting. 

2. Pengertian yang mengubah asumsi dasar unit pengukuran dengan 

memasukkan unsur perubahan tingkat harga umum dengan tetap 

mempertahankan prinsip biaya historis. Konsep ini disebut dengan 

general price level adjusted historical cost accounting. 

3. Pemikiran yang berpedoman pada harga sekarang sebagai dasar 

penilaian dan tidak menggunakan dasar historis. Konsep ini disebut 

dengan current value accounting dengan perhitungan laba disebut 

current income. 

4. Pemikiran yang berpedoman pada harga sekarang yang disesuaikan 

dengan perubahan tingkat harga umum (general price level 

adjusted current value accounting) dan perhitungan laba, disebut 

juga adjusted current income. 

 

2.2.5 Pengakuan Laba 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:16) pada bagian 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengakuan laba 

(income) diatur sebagai berikut: 

“Penghasilan diakui dalam laporan laba-rugi kalau kenaikan manfaat 

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau 

penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini 

berarti pengakuan penghasilan terjadian bersamaan dengan pengkuan 

kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih 

aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan 
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kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus 

dibayar”. 

 

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa laba diakui bila ada manfaat 

ekonomi masa depan yang timbul dari peningkatan dalam aktiva bersih, misalnya 

yang disebabkan oleh pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar, dan semua 

itu harus dapat diukur dengan andal. 

 

2.2.6 Klasifikasi Laba 

Klasifikasi laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba-rugi dapat 

dibagi menjadi: 

1. Laba kotor, merupakan hasil dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam suatu periode tertentu setelah dikurangi dengan harga pokok 

penjualan. 

2. Laba operasional, merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk 

rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam 

perekonomian, dapat diharapkan akan mencapai setiap tahun. Oleh 

karenanya angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan 

mencapai laba yang pantas. 

3. Laba sebelum pajak, adalah laba operasi ditambah dengan hasil dan biaya di 

luar operasi biasa. Bagi pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini 

adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada 

akhirnya dicapai oleh perusahaan. 
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4. Laba bersih atau laba setelah pajak, adalah laba setelah dikurangi berbagai 

biaya pajak. Laba bersih dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari 

perkiraan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai 

deviden kepada para pemegang saham. 

 

2.3 Pusat Laba 

Menurut Anthony dan Govindarajan yang diterjemahkan oleh Tjakrawala 

(2012:238): 

“Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik 

terendah dalam organisasi dimana kedua kondisi di atas terpenuhi. Seluruh 

pusat tanggung jawab diibaratkan sebagai suatu kesatuan rangkaian yang 

mulai dari pusat tanggung jawab yang sangat jelas merupakan pusat laba”. 

 

2.3.1 Manfaat Pusat Laba 

Menurut Anthony dan Govindarajan yang diterjemahkan oleh Tjakrawala 

(2012:240): 

Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kualitas keputusan dapat menigkat karena keputusan tersebut dibuat oleh 

manajer yang paling dekat dengan titik keputusannya. 

2. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena 

tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. 

3. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga 

dapat berkonsentrasi pada hal – hal yang lebih luas. 
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4. Karena pusat – pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, 

maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi 

manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam 

mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi 

mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang 

tingkatananya lebih tinggi. 

5. Kesadaran laba (profit consciousness) dapat ditingkatkan karena para 

manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk 

meningkatkan labanya. (seorang manajer yang bertanggung jawab untuk 

kegiatan pemasaran, misalnya, cenderung untuk menyetujui pengeluaran 

promosi yang dapat meningktakan penjualan, sama halnya seperti manajer 

yang bertanggung jawab atas laba yang akan termotivasi untuk membuat 

promosi yang akan meningkatkan laba). 

6. Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak 

(top management) mengenai profitabilitas dari komponen – komponen 

individual perusahaan. 

7. Karena keluaran (output) yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba 

sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja 

kompetitifnya. 
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2.4 Konsep Efektivitas 

2.4.1 Pengertian Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil. Menurut Bungkaes (2013), efektifitas adalah hubungan antara output dan 

tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektifitas adalah seberapa 

baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan 

timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka 

semakin efektif suatu program atau kegiatan. 

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang 

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang 

diharapakn atau dikatakan spending wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah 

menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil 

guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana 

tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal 

ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata 

hasil atau tujuan yang dikehendaki. 
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2.4.2 Efektivitas Pencapaian Laba 

Efektivitas laba dapat dicapai oleh suatu satuan usaha, jika dalam 

perusahaan tersebut berjalan sebuah sistem, sistem dapat dikatakan baik, jika hasil 

dari penerapan sistem tersebut menghasilkan tujuan yang diinginkan oleh 

manajemen suatu perusahaan. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah 

mendapatkan keuntungan atau laba. Laba dapat dicapai secara efektif oleh 

perusahaan, jika struktur pengendalian intern berjalan dengan baik pada sebuah 

perusahaan. 

Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), (2012:26), kinerja 

keuangan adalah penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran 

kinerja atau dasar bagi ukuran lain seperti imbalan investasi (return on 

investment) atau penghasilan per saham (earning per share). Unsur yang langsung 

berkaitan dengan pengukuran penghasilan laba bersih adalah penghasilan dan 

beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga 

penghasilan laba bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan 

pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan pelaporan 

keuangannya. 

Lebih lanjut menurut Mohamad Muslich (2005:66), laba perusahaan 

diperoleh dari keseluruhan pendapatan dikurangi semua biaya operasional. 

Sedangkan biaya operasional dapat dikelompokan menjadi biaya operasional tetap 

dan biaya operasional variabel. Biaya operasional tetap tidak berfluktuasi dengan 

tingkat produksi atau pendapatan, sedangkan biaya operasional variabel 

berfluktuasi secara langsung dengan tingkat produksi atau pendapatan. 
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2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Pada dasarnya perusahaan yang besar dan kompleks menuntut organisasi 

memiliki pusat pertanggung jawaban yang melaksanakan kegiatan, mengawasi 

dan mengevaluasi kinerjanya agar dapat dicapai hasil yang maksimal dengan 

tujuan umum perusahaan. Dengan demikian perlu dilakukan sebuah pengendalian 

internal. 

Pengendalian internal adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan 

aktivitas sebuah objek, organisasi, atau sistem. Tujuan dilakukannya pengendalian 

adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi. Terdapat lima 

komponen kebijakan dan prosedur yang di desain dan diimplementasikan untuk 

memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai 

yaitu lingkungan pengendalian dimana terdiri dari tindakan, kebijakan dan 

prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan top management, direktur, dan 

pemilik perusahaan terhadap pengendalian dan pentingnya perusahaan, kemudian 

diperlukan suatu mekanisme untuk mengidentifikasikan berbagai resiko di dalam 

perusahaan dengan melakukan penilaian resiko, dalam mendapatkan dan berbagi 

informasi yang diperlukan maka diperlukan suatu sistem komunikasi dan 

informasi agar operasi dapat dikelola, dilaksanakan, dan dikendalikan. Kegiatan 

pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur control untuk meyakinkan 

bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko benar-benar 

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian merupakan salah satu dari komponen 

pengendalian internal yang berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 
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yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan operasionalnya dalam 

kaitannya dengan pelaporan keuangan, dan yang terakhir perlu dilakukan 

pemantauan atau monitoring untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem 

pengendalian internal. 

Salah stu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan atau 

laba. Laba dapat dicapai secara efektif oleh perusahaan, jika struktur pengendalian 

intern berjalan dengan baik pada sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan 

penilaian efektif atau tidaknya pencapaian laba tersebut maka perlu 

mengidentifikasi karakteristik laba dan pengukuran laba. 

Berikut ini adalah hasil dan pendapat peneliti sebelumnya mengenai 

hubungan antara hubungan kedua variabel tersebut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2007) dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Prosedur Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pencapaian 

Laba Pada Kanoptel PT. Telkom Kota Gorontalo” disebutkan bahwa: 

“Penerapan prosedur pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pencapaian laba secara simultan pada Kanoptel PT. Telkom Kota 

Gorontalo. Otorisasi yang tepat dan Pemisahan Tugas berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pencapaian laba pada Kanoptel PT. Telkom kota Gorontalo 

secara parsial. Dokumen dan catatan berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pencapaian laba pada Kanoptel PT. Telkom kota Gorontalo secara parsial. 

engendalian kewenangan dan pengecekan independen berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pencapaian laba pada Kanoptel PT. Telkom kota Gorontalo secara 

parsial, ini menunjukan bahwa sub variabel pengendalian kewenangan dan 

pengecekan secara independen merupakan penentu dominan dari efektifitas 
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pencapaian laba, yang berarti bahwa pengendalian kewenangan dan pengecekan 

secara independen yang lebih baik, maka efektifitas pencapaian laba dapat 

diperoleh secara maksimal”. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nerissa C. Brown, Christiane Pott, Andreas W 

(2007) dengan judul “The effect of internal control regulation on earnings quality: 

Evidence From Germany” yaitu: “These results are robust to various sensitivity 

analyses. Taken together, our results are consisten with the achievement of one of 

the main goals of internal controlnregulation-increased earnings quality through 

effective internal controls”. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Yuliani (2005) dengan judul: “Pengaruh 

Realisasi Anggaran Penjualan Terhadap Efektivitas Pencapaian Laba Perusahaan 

PT. Indokemas Sukses Makmur” yaitu: “Realisasi anggaran penjualan berpengaruh 

terhadap efektivitas pencapaian laba pada PT. Indokemas Sukses Makmur. 

Hubungan anatara realisasi anggaran penjualan dengan efektivitas laba dikatakan 

sedang, tetapi walaupun dikatakan sedang dengan merealisasikan anggaran 

penjualan maka efektivitas pencapaian laba juga dapat diperoleh”. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Parno (2005) dengan judul: “Pengaruh Efektivitas 

Sistem Pengendalian intern Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) di Kota Semarang” yaitu: “berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa data efektivitas sistem pengendalian intern KPRI 

di Kota Semarang rata-rata termasuk dalam klasifikasi efektif. Data keberhasilan 

usaha KPRI di kota Semarang sesuai dengan standar dari Dep. Kop. Keberhasilan 

usaha KPRI di kota Semarang dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian 

intern”. 

Berikut adalah bagan peneliti sebelumnya: 
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Tabel 2.1 

Tinjauan terdahulu 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

Arifin (2007) Pengaruh 

Penerapan 

Prosedur 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Efektivitas 

Pencapaian Laba 

Pada Kanoptel PT. 

Telkom Kota 

Gorontalo 

Prosedur Pengendalian Intern 

1. Otorisasi yang tepat dan 

pemisahan tugas 

2. Dokumen dan catatan 

3. Pengendalian kewenangan 

dan pengecekan independen  

Efektivitas 

Pencapaian Laba 

1. Komponen pendapatan 

2. Komponen biaya 

 

Berpengaruh posotif 

Nerissa C. 

Brown, 

Christiane 

Pott, Andreas 

W (2007) 

The effect of 

internal control 

regulation on 

earnings quality: 

Evidence From 

Germany 

Internal Control 

1. Independent Check 

2. Right Control 

3. Notes and Documen 

Earning Quality 

1. Income from selling 

operation 

2. Selling expenses 

Berpengaruh 

signifikan 

Fenny Yuliani 

(2005) 

Pengaruh 

Realisasi Anggaran 

Penjualan Terhadap 

Efektivitas 

Pencapaian Laba 

Perusahaan PT. 

Indokemas Sukses 

Makmur 

Realisasi Anggaran Penjualan 

1. Pencatatan atas anggaran 

2. Keterbatasan penganggaran 

3. Resiko realisasi 

Efektivitas Pencapaian Laba 

1. Identifikasi pendapatan 

2. Identifikasi biaya 

Berpengaruh 

Parno (2005) Pengaruh 

Efektivitas Sistem 

Pengendalian intern 

Terhadap 

Keberhasilan Usaha 

Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia 

(KPRI) di Kota 

Semarang 

Efektiviktas Sistem 

Pengendalian Intern 

1. Otorisasi dan pemisahan 

tugas masing-masing 

2. Pengecekan terhadap 

catatan-catatan 

3. Kewenangan dan 

pengecekan 

Keberhasilan Usaha 

1. Identifikasi pendapatan 

penjualan 

2. Identifikasi biaya-baiaya 

3. Identifikasi sumber modal 

Berpengaruh 
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Dari tabel penelitian diatas, penulis memilih untuk meneliti kembali penelitian 

yang dilakukan oleh Arifin (2007) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prosedur 

Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pencapaian Laba Pada Kanoptel PT. Telkom 

Kota Gorontalo”. Penulis memilih meneliti kembali judul penelitian tersebut kepada PT. 

Bank Central Asia Tbk. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran penulis pada penelitian 

ini tergambar pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengendalian Internal 

 Ikatan Akuntan 

Indonesia (2001:319.2) 

 Warre, Reeve dan 

Fees (2011:189) 

 Kurniawan 

(2012:102) 

 Susanto (2013:95) 

 
Efektivitas 

Pencapaian Laba 

 Ikatan 

Akuntan Indonesia (2012:19) 

 Bungkaes 

(2013) 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: “Pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas 

pencapaian laba”. 


