BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Konsep dan Variabel Penelitian

2.1.1

Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal
Profesi

audit

internal

mengalami

perkembangan

seiring

dengan

perkembangan bisnis pada era globalisasi, begitu juga dengan pengertiannya.
Berikut ini merupakan pengertian audit internal menurut para ahli.
Menurut Mulyadi (2002:29) mengatakan bahwa :
“Audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan perusahaan
negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah
menentukan apakah kebujakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur
kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.
Menurut Tugiman (2006:11) :
“Internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu
organisasi

untuk

menguji

dan

mengevaluasi

kegiatan

organisasi

yang

dilaksanakan”.
Audit internal merupakan fungsi penilaian independen dalam suatu
organisasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi melalui
pemberian saran untuk memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan dan
membantu manajemen dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang

maksimal dari organisasi tersebut, serta berguna juga dalam memperbaiki kinerja
tingkatan manajer. Ketika melaksanakan kegiatannya, auditor internal harus
bersifat objektif dan kedudukannya dalam perusahaan adalah independen.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI (2004) menyatakan
bahwa “Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus
dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan SPAI
dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan tanggung jawab Dewan Pengawas
Organisasi.” Sedangkan tujuan audit menurut Agoes (2004:6) adalah “Audit
internal bertujuan untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen)
dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian,
saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya”.
Adapun pengertian audit internal menurut Sawyer (2003:6) adalah sebagai
berikut :
“Audit internal is a systematic, objective appraisal by auditor internal of the
operation and control within organization by determine wheter :
1. Financial and operating information is accurate and reliable
2. Risk to the enterprise are identified and minimized
3. External regulation and acceptable internal policies and procedure are
followed
4. Satisfactory operating criteria are met
5. Resources are used effectively archieved all for the purpose of as sitting
members of the organization in the effective discharge of their
responsibilities”
Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu
fungsi penilaian yang objektifdan sistematis dalam menilai pengendalian dan
kegiatan operasi dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh auditor internal
untuk meyakinkan bahwa :

1. Informasi keuangan dan operasi harus akurat dan reliabel.
2. Risiko bisnis dapat diidentifikasi dan diminimalisasi
3. Peraturan, kebijakan dan prosedur telah ditaati
4. Tercapainya kriteria kegiatan operasional organisasi
5. Menyakinkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif serta
penempatan para anggota organisasi berjalan secara efektif sesuai dengan
tanggung jawabnya.
Perbandingan konsep inti audit internal terdapat pada tabel 2.1 sebagai
berikut:
Tabel 2.1
Perbandingan Konsep Inti Audit Internal
Pengertian Lama

Pengertian Baru

Internal Control

Risk Management, Control,
Governance Process

1.

Fungsi penilaian independen yang
dibentuk dalam suatu organisasi
Fungsi Penilaian

Suatu aktivitas independen objektif

3.

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

Dirancang untuk memberikan suatu
nilai tambah serta meningkatkan
kegiatan organisasi

4.

Membantu agar para anggota
organisasi dapat menjalankan
tanggung jawabnya secara efektif
Memberi hasil analisis penilaian
rekomendasi konseling dan
informasi yang berkaitan dengan
aktivitas yang dikaji dan
menciptakan pengendalian efektif
dengan biaya yang wajar

Membantu organisasi dalam usaha
mencapai tujuannya

2.

5.

Sumber : (Hiro Tugiman,2008:19)

Aktivitas pemberian jaminan
karyawan

Memberikan suatu pendekatan disiplin
yang sistematis untuk mengevaluasi
dan meningkatkan keefektifan
manajemen risiko pengendalian dan
proses pengaturan dan pengelolaan
organisasi

2.1.1.2 Fungsi Audit Internal
Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaannya seorang auditor internal
memiliki acuan dalam kinerjanya. Tujuan audit internal membantu organisasi
dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis,
disiplin, untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektivan
manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, dalam buku
Standar Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan bahwa:
“Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab fungsi audit internal harus
dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan
Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari
Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.
Tugiman (2008:2) mengatakan bahwa tujuan audit internal adalah :
“Membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung
jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, audit internal menyediakan
bagi mereka analisis, penilaian rekomendasi, nasihat, dan informasi
sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa".
Menurut Mulyadi (2002:72) tujuan audit internal yaitu :
1. Mengevaluasi kinerja
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
Dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal
adalah memberikan bantuan kepada organisasi berupa pelayanan bantuan yang
diberikan sesuai tujuan akhir agar semua organisasi dapat melakukan dan
bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan secara efektif. Audit internal

membantu manajemen dalam mencari kemungkinan yang paling baik, dalam hal
penggunaan sumber modal secara efektif dan efisien, termasuk efektivitas
pengendalian dalam biaya yang wajar. Bantuan audit internal tersebut dapat
diberikan melalui analisis-analisis, saran-saran, bimbingan dan informasi
mengenai aktivitas yang diperiksa.
2.1.1.3 Ruang Lingkup Audit Internal
Ruang lingkup audit mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks
meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administrasif maupun
operasional. Menurut IIA dalam buku Standard & Guidelines For the
Professional Practice of Internal Auditing (1998:23) ruang lingkup audit internal
adalah sebagai berikut:
“The scope of internal auditing should encompass the examination and
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s system
of internal control and the quality of performance in carrying out assigned
responsibilities.”
Pendapat IIA di atas dapat diartikan bahwa ruang lingkup audit internal
harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas
sistem organisasi pengendalian intern dan kualitas kinerja dalam melaksanakan
tanggung jawab yang diberikan.
Perkembangan terbaru berdasarkan standar 2100 kode etik profesional
audit internal mengenai nature of work menurut IIA (2011:29) yaitu :
“The internal audit activity must evaluate and contribute to the
improvement of governance, risk management, and control processes
using a systematic disciplined approach”.

Pendapat

tersebut

artinya

bahwa

kegiatan

audit

internal

harus

mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen
risiko, dan proses pengendalian menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang
sistematis.
Menurut Tugiman (2006:41) Lingkup pekerjaan audit internal harus
meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas sistem
pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan
tanggung jawab yang mengandung arti bahwa :
1.

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pemeriksaan apa saja
yang harus dilaksanakan.

2.

Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian
intern adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah
memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan
dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis dan
efisien.

3.

Tujuan peninjauan terhadap efektifitas sistem pengendalian intern
adalah memastikan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana
diharapkan.

4.

Tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah
memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.

5.

Tujuan utama pengendalian intern adalah meyakinkan :

1) Keandalan (realibilitas dan integrasi) informasi
2) Kesesuaian dengan berbagai
3) kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundangundangan
4) Perlindungan terhadap harta organisasi
5) Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien
6) Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
6.

Pengendalian adalah berbagai tindakan yang dilakukan manajemen
untuk mempertinggi kemungkinan tercapainya berbagai tujuan dan
sasaran, manajemen akan merencanakan untuk menyusun dan
mengatur pelaksanaan berbagai tindakan yang tepat untuk
memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa berbagai
tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapainya. Karenanya,
pengendalian merupakan hasil dari perencanaan penyusunan dan
pengaturan yang dilakukan secara tepat oleh manajemen.

7.

Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur
sedemikian rupa untuk memberikan kepastian yang layak dan
masuk akal bahwa berbagai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dapat dicapai.

8.

Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses
perencanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan

apakah terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan dan sasaran dapat
tercapai.

Evaluasi

terhadap

seluruh

proses

tersebut

akan

menghasilkan berbagai informasi yang dapat digabungkan untuk
menilai sistem pengendalian intern keseluruhan.
2.1.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal
Audit Internal biasanya berada pada perusahaan yang relatif besar dan
memiliki banyak departemen sebagai memerlukan suatu fungsi penilaian seperti
fungsi audit internal. Tugas audit internal adalah seperti yang diterangkan oleh
Mulyadi (2002:202) yaitu bertugas menyelidiki dan menilai pengendalian dan
efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi, audit internal juga
bertanggung jawab untuk memantau kinerja pengendalian internal entitas yang
diperiksanya.
Adapun tanggung jawab auditor internal menurut Standar Profesional
Akuntan Publik (2004:322) adalah sebagai berikut :
“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan
evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi, dan informasi lainnya
kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang
setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, auditor internal
mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang
diauditnya. Tidak jarang seorang auditor internal juga menasehati seorang
manajer tentang hal-hal yang menyangkut operasional dalam rangka untuk
memperbaiki kinerja”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2003:322.1) tanggung jawab
auditor internal adalah sebagai berikut:
“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada
manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang
dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor
internal mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan dengan aktivifitas yang
diauditnya”.
Jadi tanggung jawab auditor internal yaitu memberikan informasi dan
saran-saran kepada manajemen dan mengkoordinasikan aktivitasnya dengan
bagian lainnya agar tujuan audit tercapai dan tujuan perusahaan dapat tercapai.
2.1.1.5 Auditor Internal
Definisi auditor internal sangat beragam, Menurut Mulyadi (1998:29)
auditor internal adalah :
“Internal auditor adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik
tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan
efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.
Sedangkan auditor internal menurut Arens et al. (2012:16) adalah:
“Internal auditors are employed by all types of organizations to audit for
management much as the Government Accountability Office (GAO) does for
Congres”.
Pengertian menurut Arens et al. tersebut bahwa auditor internal adalah
orang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengaudit manajemen.

Internal auditor merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan
oleh karena itu berstatus sebagai pegawai perusahaan tersebut. Tugas utamanya
ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat ia bekerja (Yusup,
1987 dalam Menezes, 2008). Ruang lingkup auditor internal meliputi tugas-tugas
berikut ini :
1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi
seperangkat

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi,

mengukur,

mengklasifikasi, dan melaporkan informasi semacam itu.
2. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap
kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap operasi dan laporan serta
menentukan apakah organisasi tersebut telah mematuhinya.
3. Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi
keberadaan aktiva tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang digunakan.
Yusup (1987) dalam Menezes (2008) menjelaskan bahwa tanggung jawab
auditor internal pada berbagai perusahaan sangat beragam tergantung pada
perusahaan yang bersangkutan. Pada

umumnya

auditor internal

wajib

memberikan laporan langsung kepada pimpinan tertinggi perusahaan (direktur
utama) atau ada pula yang melapor kepada penjabat tertinggi lainnya dalam
perusahaan (misalnya kontroler), atau ada pula yang berkewajiban melapor
kepada komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Pemeriksaan internal
yang dilakukan oleh auditor internal merupakan suatu alat pengawasan yang

penting untuk mengukur dan menilai keefektifan pengawasan-pengawasan yang
ada di dalam perusahaan.
2.1.2

Kompetensi
Kompetensi menurut Tugiman (2006:18) adalah sebagai berikut:
“Kompetensi adalah kemampuan profesional yang merupakan tanggung
jawab dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksa internal”.
Jika pekerjaan auditor internal didasarkan pada kepercayaan pihak lain

maka kompetensi auditor internal harus dinilai. Bukti mengenai kualitas
kompetensi dapat diperoleh melalui penilaian dari manajemen, dan hasil review
dari Quality assurance, sedangkan untuk mengevaluasi kompetensi auditor
internal didasarkan pada pengalaman profesional dan pendidikan staf auditor
internal.
Menurut Arens dkk (2003:17) menyatakan bahwa:
“Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria
yang digunakan serta harus kompeten (memiliki kecakapan) agar
mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan
untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut
selesai diuji”.
Kompetensi diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan agar auditor
intern mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk
mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji.

Ini berarti hasil pemeriksaan ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki auditor
intern. Selain harus memiliki kompetensi, seorang auditor pun harus memiliki
sikap mental yang independen.
Sedangkan kompetensi menurut pendapat IIA (2011:39) adalah :
“internal auditor apply the knowledge, skills, and experience needed in the
performance of internal auditing services”.
Definisi IIA tersebut memiliki arti bahwa auditor internal harus
menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam
pelaksanaan jasa audit internal.
Menurut Lasmahadi (2002) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek
pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja
superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap,
pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah
laku akan menghasilkan kinerja. Kompetensi juga merupakan pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta
kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. Definisi
kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman
(Mayangsari, 2003).
Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk
melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus
memiliki mutu personel yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian
khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang

dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional
maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium. Kompetensi auditor
diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah / banyaknya
keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau
simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering
mengikuti

pelatihan

atau

seminar/simposium

diharapkan

auditor

yang

bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.(Suraida, 2005)
2.1.3

Independensi
IIA (2004:7) mengemukakan bahwa:
“The internal auditor activity should be independent, and internal auditors
should be objective in performing their work”.
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa seorang auditor internal harus

independen dan objektif dalam melaksanakan tugas mereka.
Independensi merupakan persoalan sentral dalam pemenuhan kriteria
objektivitas dan keterbukaan. Dalam peraturan 101 Kode Perilaku Profesional
American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA) tentang independensi
mengatakan bahwa : “Anggota dalam praktik publik harus bersikap independen
dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti yang disyaratkan menurut standar
yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan”.
Independensi menurut Arens dkk. (2008 : 111) dapat diartikan mengambil
sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam
fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta
(independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan

sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan
(independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi
ini.
Selain itu mutu pribadi auditor yang baik juga akan menentukan
kinerjanya di organisasi. Standar yang bisa ditetapkan oleh Kantor Akuntan
Publik dalam hubungannya dengan indepedensi in fact adalah menetapkan standar
mutu pribadi personel auditor yang memiliki karakter tidak mudah dipengaruhi,
tidak memihak dan secara intelektual jujur. Untuk itu Kantor Akuntan Publik
harus memiliki satu bagian yang ditugasi secara khusus merumuskan pertanyaan
atau kasus dan mengevaluasinya.
Menurut Donald dan Wiliam (1982) dalam Harhinto (2004) independensi
auditor mencakup dua aspek, yaitu:
a. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan
dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang
objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan
menyatakan pendapatnya.
b. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa
auditor independen bertindak bebas atau independen, sehingga auditor
harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang menyebabkan
masyarakat meragukan kebebasannya.

Menurut Mulyadi (2008:26) Independen berarti sikap mental yang tidak
bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain,
independensi

berarti

adanya

kejujuran

dalam

diri

auditor

dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak
dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
Dewan Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP) IAI melalui SPAP
(2001:220.1) menyatakan bahwa:
Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak
mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan
umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan
demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab
bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki,ia akan kehilangan
sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan
kebebasan pendapatnya.
Pengertian Independensi menurut International Professional Practices
Framework (IPPF) dalam The Institute of Internal Auditors (2011:43) yaitu :
“independence is the freedom from conditions that threaten the ability of
the internal audit responsibilities in a unbiased manner”.
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa seorang auditor akan
dikatakan independen apabila status organisasi memiliki keleluasan

dalam

menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan dan memiliki sikap
objektifitas, dalam arti bahwa internal audit memiliki sikap mental, jujur, dan

sungguh-sungguh yakin akan hasil pekerjaannya serta tidak akan membuat
penilaiannya diragukan.
Sawyer (2003:35) mengatakan bahwa :
“Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk
memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias,
dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai
dengan keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor internal harus bebas dari
hambatan dalam melaksanakan auditnya”.
Menurut Sawyer (2003:35) indikator independensi adalah :
1. Independensi dalam Program Audit
a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit.
b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit.
c. Bebas

dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang

memang di syaratkan untuk sebuah proses audit.
2. Independensi dalam Verifikasi
a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan
karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
b. Mendapatkan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama
verifikasi audit.

c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas
yang di periksa untuk membatasi pemerolehan bahan bukti.
d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.
3. Independensi dalam Pelaporan
a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikan dari
fakta-fakta yang dilaporkan.
b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan
dalam laporan audit.
c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara
sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan
rekomendasi dalam interpretasi auditor.
d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor
mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.
2.1.4

Risiko Pengendalian Internal
Penaksiran risiko oleh manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan

merupakan identifikasi analisis dan manajemen terhadap risiko yang relevan
dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

Penaksiran risiko menurut IIA (2001:319.2):
“Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko
yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk
menentukan bagaimana risiko harus dikelola”.
Penaksiran risiko menurut Simamora (2002:153) adalah:
“Penaksiran risiko adalah proses organisasi untuk mengidentifikasi dan
menganalisis risiko yang relevan bagi pencapaian tujuannya”.
Arrens & Loebbecke 1991 yang kemudian dikutip oleh Amir Abadi Jusuf
(1997:225) mengatakan bahwa :
“Risiko Pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan
adanya kekeliruan (salah saji) dalam segmen audit yang melewati batas
toleransi, yang tak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian
intern klien”.
Menurut The Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang
dikutip oleh Tunggal (2000:19) risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan
berikut ini:
1. Perubahan dalam lingkungan operasi
2. Personel baru
3. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
4. Pertumbuhan yang cepat
5. Teknologi baru

6. Lini produk, produk, atau aktivitas baru
7. Restrukturasi korporasi
8. Operasi luar negeri
9. Standar akuntansi baru
Menurut William C. Boynton (2001:388) menyatakan :
“assessing control risk is the process of evaluating the effectiveness of an
entity’s internal control in preventing or detecting material in the financial
statements (AU 319.47)”.
Dari pengertian kalimat diatas yaitu tujuan dari menilai risiko
pengendalian

adalah

untuk

membantu

auditor

dalam

membuat

keputusan/penilaian tentang risiko dari kesalahan data pelaporan keuangan dan
asersi manajemen.
Dalam membuat penilaian risiko pengendalian seorang auditor diharapkan
harus :
1. Menyadari bahwa pengetahuannya didapatkan dari prosedur untuk
memperoleh

pemahaman

tentang

apakah

pengendalian

yang

berhubungan dengan asersi manajemen telah dibuat dan ditempatkan
pada kegiatan operasi oleh entitas.
Saat seorang auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian
internal, biasanya juga membuat inquiries, melakukan observasi juga
inspeksi terhadap dokumen. Dalam prosesnya, auditor tersebut akan
menemukan bukti-bukti yang memungkinkannya untuk menilai risiko
pengendalian yang mungkin terjadi.

2. Mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi dalam
asersi entitas.
Salah saji potensial dapat diidentifikasi dari asersi pada setiap transaksi
dan asersi yang berhubungan dengan neraca.
3. Mengidentifikasi kontrol yang tepat mencegah atau memperkecil salah
saji potensial yang terjadi.
Pada proses ini, seorang auditor diharapkan dapat menemukan
pengendalian internal apakah sudah ada dalam perusahaan, dan apakah
keberadaanya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya salah saji
yang potensial.
Dari pemahaman dan perolehan auditor tentang prosedur dan dokumen
terkait, salah saji potensial, dan pengendalian internal yang ada,
auditor dapat membuat table penilaian risiko pengendalian.
4. Melakukan prosedur audit terhadap pengendalian yang ada untuk
menguji keefektifan dari pengendalian internal yang ada.
Dalam tahap ini auditor perlu untuk melakukan prosedur audit untuk
mengecek

keefektifan

pengendalian

internal

yang

ada.

Membandingkan kriteria yang seharusnya dengan keadaan aktual yang
terjadi di dalam transaksi perusahaan.
Dalam menemukan prosedur audit yang dilakukan, auditor tersebut
harus mengetahui jenis bukti audit apa yang dapat diberikan oleh pihak
perusahaan dan biaya untuk melakukan audit. Setelah prosedur audit

dilakukan dan bukti audit di dapat, maka hasilnya dapat dimasukkan di
dalam table penilaian risiko pengendalian.
5. Mengevaluasi bukti dan membuat penilaian.
Tahap yang terakhir adalah mengevaluasi bukti yang diperoleh dari
prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal
yang berhubungan dengan prosedur audit.
Akhirnya, jika berbagai jenis bukti audit mendukung kesimpulan yang
sama tentang efektifitas pengendalian internal, akan meningkatkan
keyakinan yang memadai pada perusahaan.
2.2

Kerangka Pemikiran
Pada setiap perusahaan baik besar maupun kecil, pasti memerlukan

pengendalian internal yang memadai. Begitupun pada perusahaan BUMN, karena
sudah menjadi kenyataan tidak ada tujuan yang dapat dicapai perusahaan, tanpa
adanya pengendalian yang baik, karena pada prinsipnya pengendalian intern
sebenarnya menjadi tanggung jawab setiap individu yang ada di dalam perusahaan
tersebut.
Kompetensi auditor internal dapat tercapai apabila dalam melaksanakan
pemeriksaan, auditor

internal memiliki keahlian, menerapkan kecermatan

professional, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang
berkelanjutan. Kompetensi diperlukan agar auditor internal mengetahui tipe tipe
atau bukti yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat.
Berdasarkan hal tersebut, maka seorang auditor internal harus memiliki

kompetensi dan auditor pun harus memiliki sikap mental yang independen. (Arens
et al., 2003:17)
Independensi yang dikatakan oleh IIA (2011:43) berarti bahwa kebebasan
dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk
melaksanakan tanggung jawab audit internal secara objektif. Independensi dapat
dicapai melalui status organisasi dan objektivitas auditor internal. Untuk mencapai
status organisasi yang tinggi, auditor internal harus bertanggung jawab kepada
individu yang memiliki kewenangan yang cukup, yaitu manajemen puncak.
Penelitian

sebelumnya

mengungkapkan

bahwa

kompetensi

dan

independensi berpengaruh positif terhadap risiko pengendalian internal. Hal ini
mengacu pada penelitian Jatmiko (2012) dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan
Independensi Auditor Internal terhadap Risiko Pengendalian Internal (Studi Kasus
Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)). Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya terdapat pada subjek penelitian. Penelitian terdahulu
mengambil subjek di PT Kereta Api Indonesia (Persero), sedangkan penelitian ini
mengambil subjek di BUMN Sektor Pengolahan di kota Bandung.
Sedangkan Tri Yusnita (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh
kompetensi dan independensi auditor internal terhadap kualitas hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap
kualitas hasil pemeriksaan, dengan subjek penelitiannya adalah Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) yang ada di kota Tasikmalaya. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya terdapat pada subjek penelitian.

2.2.1

Pengaruh Kompetensi Terhadap Risiko Pengendalian Internal
Audit internal harus dilaksanakan oleh seorang ahli yang kompeten

dengan ketelitian profesional (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI
(2009:9)
Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh kompetensi terhadap
risiko pengendalian internal oleh Jatmiko (2012) menyatakan bahwa :
“Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap risiko pengendalian
internal. Hal ini berarti bahwa risiko pengendalian internal dapat terdeteksi
dan dikoreksi lebih baik jika auditor memiliki kompetensi yang baik yang
nantinya akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan”.

2.2.2

Pengaruh Independensi Terhadap Risiko Pengendalian Internal
Menurut Tugiman (2006:20) Auditor internal dikatakan independen

apabila dapat secara bebas dan objektif melakukan pekerjaan pemeriksaan.
Independensi menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) adalah
seorang auditor dikatakan independen apabila secara status organisasi memiliki
keleluasan dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan dan
memiliki sikap objektifitas.

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh independensi terhadap
risiko pengendalian internal oleh Jatmiko (2012) menyatakan bahwa :
“Bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap risiko pengendalian
internal. Hal ini berarti bahwa risiko pengendalian internal dapat terdeteksi
dan dikoreksi lebih baik jika auditor memiliki independensi yang baik
yang nantinya akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan”
2.2.3 Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal Terhadap
Risiko Pengendalian Internal
Risiko yang dapat muncul dari dalam dan luar perusahaan harus dinilai
oleh auditor internal supaya operasi dalam perusahaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan (Arens (2008:381)).
Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan
independensi auditor internal terhadap risiko pengendalian internal oleh Jatmiko
(2012) menyatakan bahwa :
“Risiko yang dapat muncul dari dalam perusahaan maupun luar
perusahaan harus dinilai oleh auditor internal, maka auditor internal pun
harus berkompeten dan independen terhadap perusahaan sehingga operasi
dalam perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan”.

Dari uraian kerangka pemikiran, maka untuk menggambarkan pengaruh
dari variabel independen terhadap variabel dependen dikemukakan suatu kerangka
pemikiran teoritis, yaitu mengenai pengaruh kompetensi dan independensi
terhadap risiko pengendalian internal dapat dilihat pada bagan kerangka
pemikiran:

Bambang Jatmiko (2012)
(Konsorsium Organisasi Profesi Audit)
Kompetensi

Risiko Pengendalian
Internal
The Committee of
Sponsoring
Organization

Independensi

Bambang Jatmiko (2012)
(The Institute of Internal)

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3

Hipotesis Penelitian
Hipotesis menurut Sugiyono (2011) adalah: “jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya
disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.
Dari uraian diatas, penulis mengemukakan suatu hipotesis, Bahwa:
H1

:

Kompetensi

auditor

internal

berpengaruh

terhadap

risiko

pengendalian internal
H2

:

Independensi auditor internal berpengaruh terhadap risiko
pengendalian internal

H3 :

Kompetensi dan Independensi auditor internal berpengaruh
secara simultan terhadap risiko pengendalian internal

