
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Konsep, konstruk,  dan  variable penelitian 

 Kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada 

kemampuan pihak manajemen perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan 

terhadap kegiatan perusahaan, yang didasarkan pada informasi yang diterimanya. Untuk 

melakukan kegiatan mengelola dan mengawasi tersebut perusahaan harus memiliki keahlian 

khusus dalam memanfaatkan dan mengorganisisr semua sumberdaya yang ada dalam 

perusahaan termasuk informasi yang didapat dari kegiatan operasional perusahaan yang tepat 

dan akurat. sehingga dibutuhkan peran internal auditor dalam mewujudkan tujuan dan fungsi-

fungsi tersebut. 

 

2.1.1. Pengertian Peranan 

Menurut Soerjono (2006) pengertian peranan diantaranya sebagai berikut: 

1. Peranan mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian aturan-aturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai individu yang sangat penting bagi struktur social 

masyarakat. 

 Dari definisi diatas dapat menjelaskan bahwa yang melakukan suatu peranan adalah 

sesuatu yang konkrit dan nyata, bukan sesuatu yang abstark. 

 

2.1.2  Pengertian Audit Internal 

Pengertian audit internal menurut Mulyadi (2002:29)  adalah sebagai berikut: 



―internal auditing adalah proses menentukan  apakah kebijakan dan prosedur  yang ditetapkan  

oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap 

kekayaan organisasi,  menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta  

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai organisasi‖. 

Sedangkan menurut Tugiman (2006:11) internal auditing adalah: 

―Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen 

dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakannya.‖  

Adapun berkaitan dengan pengertian audit internal lainnya , The Institute Of Internal 

Auditor dalam Gondodiyoto (2007:43) memberikan definisi sebagai berikut: 

―Internal auditing is an independent appraisal function established  organization to examine 

and evaluate its activities as a service to the organization. The objective of internal auditing 

is to assist members of the organization in the effective discharge of their responsibilities. To 

this end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, recommendations, 

counsel, and information concerning the activities reviewed. The audit objective includes 

promoting effective control a reasonable cost‖  

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa definisi audit internal menurut 

The Institute Of Internal Auditor dalam Gondodiyoto (2007:43) adalah fungsi penilai 

independen yang dibentuk  suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-

aktivitas sebagai layanan kepada organisasi. Tujuan dari audit internal adalah untuk 

membantu anggota organisasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif dari tanggung jawab 

mereka. Untuk tujuan ini, internal audit melengkapi mereka dengan analisis, penilaian, 

rekomendasi, nasihat, dan informasi menyangkut aktivitas yang ditelaah. Tujuan audit 

meliputi mempromosikan kontrol yang efektif biaya yang wajar " 

Maka berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu 

organisasi guna menelusuri atau mempelajari dan menilai kegiatan perusahaan untuk 

memberi saran-saran perbaikan konstruktif kepada seluruh manajemen. Kegiatan penilaian 



yang bersifat independen bukanlah dalam arti yang absolute yaitu berarti bebas dari semua 

ketergantungan, melainkan auditor internal bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang 

diperiksa sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian yang objektif di mana 

keandalannya tidak perlu diragukan lagi.  

 

2.1.2.1 Pengertian Internal Auditor 

 Menurut  Arens,et. al.  (2008:21) Internal Auditor adalah:  

“internal auditors are employed by companies to conduct audits for management. Internal 

auditor's responsibilities are very diverse, depending on the employer. There are only 

internal audit staff of over 100 employees who assume different responsibilities, including in 

many areas outside of accounting. Many internal auditors are also involved in the 

operational audit or have expertise in evaluating computer systems. " 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor internal dipekerjakan oleh 

perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat 

beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas 

lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab yang berlainan, termasuk di banyak 

bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional 

atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer. 

Peran dan tujuan auditor internal tidak hanya bersifat internal, auditor internal modern 

lebih menekankan pada adanya suatu value added atau nilai tambah pada semua hal yang 

berkaitan dengan risiko, tata kelola dan pengendalian. Nilai yang dimaksud adalah laporan 

hasil pemeriksaan auditor internal tersebut tidak hanya bersifat mandatory, namun akan 

dikembangkan sehingga kesalahan yang telah terjadi tidak akan terulang. 

 

2.1.2.4 Tujuan Audit Internal 



Menurut Andayani (2008) tujuan audit internal adalah meliputi penganalisisan, 

konsultasi, menilai anggota-anggota organisasi atas efektivitas dalam melaksanakan tanggung 

jawab mereka, menginformasikan tindakan-tindakan yang telah direview dan memberikan 

rekomendasi. 

Sedangkan menurut Guy, et. al. (2003:410) :  

―purpose of internal audit is to assist members of the organization carry out its 

responsibilities effectively ". To achieve this goal, the internal audit staff is expected to equip 

the organization with analysis, assessment, advice, consultation, and information about 

activities are reviewed.‖ 

  Dari definisi di atas dapat disimpulkan tujuan audit internal menurut Guy, et. al. 

(2003:410) adalah untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya 

secara efektif‖. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapakan dapat melengkapi 

organisasi dengan analisisi, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang 

kegiatan yang ditelaah. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal adalah untuk 

membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannyanya 

secara efektif dan efisien dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar dan 

rekomendasi sebagai tolak ukur untuk mereka dalam melaksanakan tujuan perusahaan.  

 

2.1.2.3 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal bagi manajemen menurut Sawyer’s (2005:32) adalah sebagai 

berikut: 

"Internal audit function to oversee the activities can not be monitored by the top 

management, identifying and minimizing risk, validate reports to senior managers, helping 

management in technical fields, to help the decision making process, analyzing the future not 

only for the past , and helping managers to manage the company. " 



Maka, fungsi audit internal menurut Sawyer’s (2005:32) berfungsi untuk mengawasi 

kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak, mengidentifikasi 

dan meminimalkan resiko, memvalidasi laporan ke manajer senior, membantu manajemen 

pada bidang-bidang teknis, membantu proses pengambilan keputusan, menganalisis masa 

depan bukan hanya untuk masa lalu, dan membantu manajer untuk mengelola perusahaan. 

Dalam Andayani (2008) fungsi Audit Internal adalah: 

 ―Berfungsi sebagai penilai independen yang dibentuk dalam suatu organisasi dan 

mempunyai aktivitas untuk memberikan jaminan keyakinan dan konsultasi. Auditor internal 

berperan untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menjalankan 

tanggungjawabnya secara efektif dan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Auditor internal juga berhak memberikan penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi 

untuk menciptakan pengendalian yang efektif.‖  

Maka, dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal adalah menilai dan memonitor 

berbagai fungsi unit organisasi apakah dapat dinilai efektif atau tidak pelaksanaannya. 

Dengan demikian, fungsi audit internal merupakan alat ukur dan penilaian efektivitas unsur-

unsur pengendalian intern unit-unit organisasi yang ada di perusahaan. Jadi fungsi audit 

internal tidak harus dibatasi pada pencarian atas kesalahan secara rutin mengenai ketepatan 

dan kebenaran catatan akuntansi, melainkan juga harus melakukan suatu penilaian dari 

berbagai fungsi operasional. Hal ini diperkuat juga dalam interpretasi SPAI—Standar 2000  

dalam  Standar Profesi Audit Internal (2004:19) bahwa penanggung jawab fungsi audit 

internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan 

bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

 

2.1.2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal 

Wewenang dan tanggung jawab auditor internal harus ditetapkan secara jelas dan 

tepat agar auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pernyataan mengenai tanggung 

jawab auditor internal ini harus ditetapkan dengan jelas oleh unit organisasi yang mengatur 



kebijakan manajemen dan dewan komisaris. Maka, kepala bagian  Audit Internal harus dapat 

menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan kewenangan dan tanggung jawab 

bagian audit internal. Hal tersebut sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip 

oleh Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) Tentang tujuan kewenangan dan 

tanggung jawab audit internal: tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal 

harus dinyatakan secara formal dalam charter audity internal, konsisten dengan Standar 

Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas 

Organisasi 

Dari kutipan sebelumnya dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung 

jawab audit internal harus dinyatakan secara tertuli dan formal agar para anggota unit-unit 

organisasi dapat melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi 

terhadap masalah yang dihadapi perusahaan. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2011:332) Tanggung jawab auditor 

internal adalah: 

―auditor intern 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 wewenangnya dan tanggung jawabnya. Untuk 

memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang 

berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. 

 

Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan 

akses penuh kepada auditor internal untuk berusrusan dengan catatan-catatan, kekayaan, dan 

karyawan perusahaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang di-review. 

Auditor internal bebas untuk mereview dan menilai kebijakan, rencana, dan catatan 

perusahaan. 

 

 



2.1.3 Pelaksanaan Audit Internal 

2.1.3.1 Ruang lingkup Audit Internal 

Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta 

efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan 

tanggung jawab yang dibebankan. Guy, et. al. (2003:410) mengemukakan ruang lingkup 

audit sebagai berikut: 

The scope of the audit included: 

1. Reviewing the reliability and integrity of financial and operating information and the 

tools used to identify, measure, classify, and report such information. 

2. Reviewing the systems established to ensure compliance with policies, plans, procedures, 

laws, and regulations that could have a significant impact on operations and reports, as 

well as determine whether the organization has complied. 

3.  Reviewing the asset protection devices and accurately verify the existence of such assets. 

4.  Assessing the efficiency of resource use. 

 

Dari definisi diatas, dapat di ambil kesimpulan Ruang lingkup audit meliputi: 

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat 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 signifikan 

terhadap operasi dan laporan, serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya. 

3. Menelaah pernagkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi keberadaan 

aktiva tersebut. 

4. Menilai keekonimisan dan efisiensi sumber daya yang digunakan. 

Maka, ruang linkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan evaluasi atas 

kecukupan, serta efektivitas sistem pengendali9an intern organisasi dan kualitas kinerja 

ketika melaksanakan tanggung jawab penugasan. 

 

 



2.1.3.2 Program Audit Internal 

Dalam Andayani (2008) mengatakan bahwa program audit merupakan alat yang 

menghubungkan survey pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, 

auditor internal mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan control 

yang diterapkan. Dalam pekerjaan lapangan, auditor mengumpulkan bahan bukti tentang 

efektivitas sistem pengendalian, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak resiko 

terhadap perusahaan. Dengan demikian program audit internal digunakan sebagai pedoman 

bagi auditor internal untuk melaksanakan auditnya dan mengumpulkan bahan bukti.   

Sedangkan menurut sawyer’s et al (2005:205) : 

―internal audit program is a guideline for auditors and is an integral part of an audit 

supervision in making certain audit steps. Audit steps are designed to: 

1. Gather audit evidence 

2. To enable internal auditors to express opinions about the efficiency, economy, and 

effectiveness of the activities that will be examined. 

The audit program contains directives examination and evaluation of the information needed 

to meet the audit objectives within the scope of the audit assignment.‖ 

 

Dari definisis di atas dapat disimpulkan bahwa program audit internal merupakan 

pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervise audit dalam 

pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk: 

1. Mengumpulkan bahan bukti audit 

2. Untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, 

keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa.  

 Program audit tersebut berisi arahan-arahan pemeriksaan dan evaluasi informasi yang 

dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit dalam ruang lingkup penugasan audit. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan bahwa: 



―dalam merencanakan penugasan, audit internal mempertimbangkan sasaran penugasan, 

alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan.‖ 

Program audit yang baik mencakup: 

1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang 

direncanakan. 

2. Disusunkan sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilakukan. 

4. Menggambarakn ukuran priorotas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat fleksibel, 

tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor. 

 

2.1.3.3 Laporan Audit Internal 

Laporan audit internal dibuat setelah proses audit selesai dilakukan. Pada dasarnya 

audit internal dirancang untuk memperkuat pengendalian internal, untuk menentukan 

ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen serta menyakinkan 

bahwa pengendalian internal yang telah ditetapkan cukup efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh 

karena itu, auditor internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat 

penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara perbaikannya, apabila 

disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut. 

Adapun isi atau materi laporan audit internal menurut Boynton (2003:494)  adalah: 

1. A written report is signed must be removed after inspection is completed. 

2.  Internal auditor should discuss conclusions and recommendations on the appropriate 

level of management before issuing a final written report. 

3.  Reports must be objective, clear, concise, constructive, and timely 

4.  The report shall state the purpose, scope and results of audit auditor's opinion also. 

5.  The report should include recommendations for improvement potential and recognizes 

performance and satisfactory corrective action. 

6.  View of the auditee on the audit conclusions and recommendations can be included in the 

audit report. 

7.  Internal directors should review and approve the final audit report before it was 

published, as well as to decide to whom the report will be distributed 



Sehingga dapat disismpulkan bahwa isi atau materi laporan audit internal menurut 

Boynton (2003:494)  adalah: 

1. Suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai. 

2. Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen 

yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final. 

3. Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu. 

4. Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil audit juga pendapat auditor. 

5. Laporan harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui 

kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan. 

6. Pandangan auditee tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat disertakan dalam 

laporan audit. 

7. Direktur internal harus me-review dan menyetujui laporan audit final sebelum diterbitkan, 

serta harus memutuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan. 

Dalam Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (2400)  yang dikutip 

dalam Sawyer’s (2006:261) memberikan panduan menegenai tanggung jawab auditor internal 

atas pelaporan hasil audit. Standar tersebut disajikan di bawah ini: 

2400—C ommunicating Result  

Internal auditors should communicate the results of the assignment as soon as possible. 

2410—Criteria For comunicating  

Communication should include objectives and scope of the assignment as well as the 

conclusions, recommendations and a plan of action that apply. 2410.A1 - final 

communication on the results of the audit should, if   possible, contain internal auditors' 

opinion as a whole. 

2410.A2 - Communication-communication assignment should acknowledge the work 

satisfactory. 

2420—Quality of Comunications  

Communications should be accurate, objective, clear, concise, constructive, complete, and 

timely. 



2421—Errors and omissions 

If communications end there are any errors or significant kekurangsajian, audit director 

should communicate information that is fixed to all parties receiving the initial 

communication. 

2430—Engagement Disclosure of noncompliance with the Standards  

When non-compliance with standards having an impact on a particular assignment, 

regarding the results should reveal that: what standards do not fully followed, are reasons of 

non-compliance, and the impact of non-compliance on the assignment. 

2440—Disseminating Result 

Director of internal audit should distribute the assignment to the appropriate parties. 

2440.A1 - audit director is responsible for communicating the final results to parties who can 

ensure that the results will be well considered. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam Standards for The Professional 

Practice of Internal Auditing (2400)  yang dikutip dalam Sawyer’s (2006:261) memberikan 

panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan hasil audit, yaitu: 

2400— mengkomunikasikan hasil audit 

Auditor internal hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat mungkin. 

2410—Kriteria untuk melakukan komunikasi 

Komunikasi hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penugasan serta juga kesimpulan, 

rekomendasi dan rencana tindakan yang berlaku. 

 2410.A1 – komunikasi akhir atas hasil audit hendaknya, bila memungkinkan, berisi opini 

auditor internal secara keseluruhan. 

2410.A2 – Komunikasi-komunikasi penugasan hendaknya mengakui hasil kerja yang 

memuaskan. 

2420—Kualitas Komunikasi 

Komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, dan tepat pada 

waktunya. 

 

 



2421 –Kesalahan dan Kurang Saji 

Jika komunikasi akhir masih terdapat adanya kesalahan atau kekurangsajian yang signifikan, 

direktur audit hendaknya mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada 

seluruh pihak yang menerima komunikasi awal. 

2430—Pengungkapan Penugasan atas Ketidakpatuhan terhadap standar 

Ketika ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah penugasan 

tertentu, komunikasi mengenai hasilnya sebaiknya mengungkapkan bahwa: standar-standar 

apa yang tidak sepenuhnya diikuti, alas an-alasan ketidakpatuhan, dan dampak terjadinya 

ketidakpatuhan pada penugasan. 

2440—Penyebarluasan Hasil 

Direktur audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang 

tepat. 

2440.A1 – direktur audit bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil akhir pada 

pihak-pihak yang dapat menjamin bahwa hasil tersebut akan dipertimbangkan dengan baik. 

 Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan kembali atas laporan 

(review) dilakukan. Review adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan audit internal. Hal 

tersebut bertujuan untuk lebih memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Laporan audit 

akan efektif bila terdapat pelaksanaan tindak lanjut agar proses audit yang berjalan benar-

benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu, departemen audit internal bertugas 

untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut, menganalisis kecukupan tindak lanjut disertai 

identifikasi hambatan pelaksanaannya dan memberikan laporan atas tindak lanjut tersebut. 

 

2.1.3.4 Tindak Lanjut Audit Internal 

Setelah laporan audit diterbitkan, diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi 

tindakan-tindakan yang diambil sehubungan dengan saran-saran atau rekomendasi perbaikan 

yang ditemukan. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:25) menyatakan bahwa: 

―penanggungjawab fungsi audit internal harus menyususn dan menjaga sistem untuk 

memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manjemen.‖ 



 Pekerjaan audit internal akan efektif jika pihak manajemen memanfaatkan hasil 

pekerjaan tersebut serta memberikan tindak lanjut atas hasil pekerjaan audit internal itu sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. 

 

2.1.4  Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

Kualifikasi audit internal meliputi independensi dan objektivitas, serta kompetensi. 

Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan audit internal dapat dikatakan memadai jika auditor 

telah mencapai kedua hal tersebut. 

 

2.1.4.1 Independensi dan Objektivitas Auditor Internal  

Auditor internal harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban 

profesionalnya, yaitu dengan cara memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, 

dan melaporkan masalah apa danya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau 

lembaga. Dengan begitu auditor internal dapat disebut melaksanakan audit dengan 

professional. 

Independensi menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh 

Boyton, et al (2001:183) adalah: 

Independence, internal Auditors should be independent of activities the audit. 

1. Organizational status. 

The organizational status of internal auditing department should be sufficient to permit 

the accomplishment of its audit responsibilities. 

2. Objectivity. 

Internal auditors should be objective to performing audits. 

Maka, dapat disismpulkan bahwa independensi menurut The Institute of Internal 

Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boyton, et al (2001:183) adalah: 



independensi, Auditor intern harus independen dari kegiatan audit tersebut. 

1. Status organisasi. 

Status organisasi departemen audit internal harus memadai dalam rangka pemenuhan 

tanggung jawab audit. 

2. Objektivitas. 

Auditor internal harus obyektif untuk melakukan audit 

 Menurut konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15), menyatakan bahwa: 

―fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut 

memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan memungkinkan jika fungsi audit internal 

memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan Dewan Pengawas 

Organisasi.‖ 

 Adapun sikap objektivitas yang harus dilakukan oleh auditor internal sawyer’s 

(2005:542) : 

1. Internal auditors should avoid certain operations earlier assessment of responsibility. 

Objectivity is considered decreased if an auditor perform assurance services for an 

activity which they are responsible in the previous year. 

2.  Assurance service for the assignment of functions which audit director has responsibility 

should be overseen by a party outside the internal audit activity. 

3.  Internal auditors may provide consulting services relating to operations where they 

previously had responsibility. 

4.  If internal auditors have potential reduction associated with objectivity provided 

consulting services, disclosure must be made to the client before accepting the 

assignment. 

 

Maka, dapat disimpulkan sikap objektivitas yang harus dilakukan oleh auditor internal 

menurut sawyer’s (2005:542) : 

1. Auditor internal harus menghindari penilaian operasi tertentu yang sebelumnya menjadi 

tanggung jawabnya. Objektivitas dianggap menurun jika seorang auditor melakukan jasa 

assurance untuk suatu aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya. 

2. Penugasan jasa assurance untuk fungsi-fungsi dimana direktur audit memiliki tanggung 

jawab harus diawasi oleh pihak diluar aktivitas audit internal. 



3. Auditor internal dapat menyediakan jasa konsultasi yang berhubungan dengan operasi 

tempat mereka sebelumnya memiliki tanggung jawab. 

4. Jika auditor internal memiliki potensi penurunan objektivitas yang berhubungan dengan 

jasa konsultasi yang diberikan, pengungkapan harus dibuat untuk klien sebelum menerima 

penugasan tersebut. 

Auditor internal harus memiliki perilaku yang tidak memihak, tidak bias dan menghindari 

konflik kepentingan. Jika objektivitas menurun dalam kenyataan atau dalam penampilan, 

rincian penurunan tersebut harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang tepat. Sifat 

pengungkapan akan tergantung pada penurunan.  

 

2.1.4.2 Kompetensi Audit Internal 

  Setiap bagian audit internal di dalam sebuah perusahaan diharuskan mempunyai 

pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan dalam melaksanakan praktek profesionalnya di 

dalam perusahaan atau organisasinya masing-masing. Profesionalisme, kemampuan, dan 

kecakapan yang dimaksudkan adalah kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, 

prosedur, dan teknik-teknik pemeriksaan. Dengan adanya kompetensi auditor internal yang 

dinilai cukup baik, maka tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan 

sebelumnya.  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) menyatakan bahwa:  

―pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus memperoleh atau 

memutahirkan informasi dari audit tahun sebelumnya‖, mengenai faktor-faktor berikut ini: 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman professional auditor internal. 

2. Ijazah professional dan pendidikan professional berkelanjutan. 

3. Kebijakan, program, dan prosedur audit. 

4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan audit internal. 

5. Supervise dan review terhadap aktivitas auditor internal. 

6. Mutu dan dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi. 

7. Penilaian atas kinerja auditor internal. 



 Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa audit internal harus dilakukan ileh 

orang yang kompeten. Yang dimaksud kompeten adalah orang yang mempunyai pendidikan 

formal dan memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang yang ditekuninya 

 

2.1.5  Efektivitas  

Menurut  Anthony (2005:174)  yang telah diterjemahkan oleh Tjakrawala,  

menyatakan bahwa : 

―efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat 

tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap 

tujuan, maka semakin efektif unit tersebut karena baik tujuan maupun input sangatlah sukar 

dikuantifikasikan.‖  

Berdasarkan definisi yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektifitas 

adalah hubungan output yang akan dihasilkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu 

unit di dalam sebuah perusahaan, sehingga pada dasarnya efektifitas merupakan tolok ukur 

keberhasilan suatu unit dalam sebuah perusahaan. semakin besar kontribusi output terhadap 

tujuan perusahaan, maka unit tersebut dapat dinilai efektif. Arens et al (2008:496) 

mendefinisikan efektifitas adalah sebagai berikut:  ―effectiveness refers to the achievement of 

the goal, whereas efficiency refers to the resources used to achieve that goal. " maka, dapat 

disismpulkan bahwa efektifitas merujuk ke pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu 

ke sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, efektivitas lebih menitikberatkan pada 

tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, penilaian 

efektivitas didasarkan pada sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai dan pencapaian 

sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

 



 

2.1.6  Pengendalian Intern 

  Pengendalian intern dalam suatu organisasi merupakan sallah satu faktor penting, 

karena pengendalian intern suatu organisasi dapat mencerminkan tata kelola perusahaan yang 

baik dimata auditor maupun masyarakat luas. Maka dari itu, untuk menciptakan kinerja 

perusahaan yang baik auditor intern harus dapat memahami terdahulu pengendalian intern 

yang ada di organisasi tersebut. 

 

2.1.6.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Definisi Pengendalian internal yang disusun oleh The Institue Of Internal auditors 

(IIA) yang dikutip pada   Gondodiyoto (2007:247) adalah:   

“the attitude an actions of management and the board regarding the significance of control 

within the organization. The control environment provides the discipline and structure for the 

aachievement of the primary objectives of the system of internal control. The control 

environments includes  for the following elements: integrity and ethical values, 

management’s philosophy and operating style, organizational structure, assignment of 

authority and responsibility, human resources policies and practices, and competence of 

peprsonel.‖  

Dari definisis diatas dapat disismpulkan bahwa Definisi Pengendalian internal yang 

disusun oleh The Institue Of Internal auditors (IIA) yang dikutip pada   Gondodiyoto 

(2007:247) adalah Sikap suatu tindakan manajemen dan dewan mengenai pentingnya kontrol 

dalam organisasi. Lingkungan pengendalian menyediakan disiplin dan struktur untuk 

aachievement tujuan utama dari sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian 

mencakup untuk unsur-unsur berikut:. Nilai integritas dan etika, filosofi manajemen dan gaya 



operasi, struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia, dan kompetensi peprsonel . 

Sedangkan di dalam Tugiman (2008:1)  dijelaskan bahwa pengertian pengendalian 

internal dibagi menjadi dua , yaitu pengendalian internal dalam arti sempit dan pengendalian 

internal dalam arti yang luas. Dimana pengendalian internal dalam arti sempit adalah 

pengecekan kecermatan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun menurun. 

Sedangkan pengendalian internal dalam arti luas adalah teridir dari rencana organisasi dan 

keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk 

mengamankan harta kekayaan, meneliti keakuratan dan dapat dipercayanya data akuntansi, 

meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan.  

 Menurut  perluasan Standar Auduiting Seksi 78, revisi American Institute of Certified 

Public Accountant (AICPA) yang dikutip Sawyer, et. al. (2005:58)  adalah sebagai berikut: 

"Internal control as a process that is influenced by the activities of the board of 

commissioners, management or other personnel, designed to provide reasonable assurance 

about the achievement of the objectives Tiha groups, namely: the reliability of financial 

reporting, efficiency of operations, compliance with applicable laws and regulations." 

 

Dari definisi sebelumnya,  dapat disismpulkan bahwa, pengendalian internal sebagai 

suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai 

lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiha 

golongan tujuan, yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasi, kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

suatu proses pencapaian tujuan perusahaan yang dijalankan oleh setiap jenjang organisasi 

yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi 

manajemen dan dewan komisaris entitas. 



 

2.1.6.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian intern menurut  Commite of Sponsoring Organization (COSO) 

yang dikutip dalam buku Sawyer, et. al. (2005:61) adalah sebagai berikut:  

"Control (control) internally designed to provide reasonable assurance about the 

achievement in terms of effectiveness and efisiemsi operations, reliability of financial 

information, and compliance with applicable laws and regulations." 

 Maka tujuan pengendalian internal adalah pengendalian (control) internal dirancang 

untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian dalam hal efektivitas dan 

efisiemsi operasi, keandalan informasi keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku.‖ 

Sedangkan, menurut mulyadi (2002:180) tujuan pengendalian internal adalah untuk 

memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: (1). Keandalan 

informasi keuangan; (2). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; (3). 

Efektivitas dan efisiensi operasi.  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah 

mengendalikan secara keseluruhan kegiatan operasional perusahaan baik kegiatan di bidang 

keuangan maupun kegiatan di bidang  non keuangan lainnya yang melibatkan kegiatan 

operasional perusahaan. tujuan akhir dari pengendalian kegiatan keuangan perusahaan adalah 

untuk menciptakan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, dan juga bertujuan 

untuk menjaga kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan di dalam perusahaan. 

sedangkan tujuan akhir dari pengendalian di bidang non keuangan adalah untuk mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.  

 

2.1.6.3 Komponen-komponen Pengendalian Intern 



Komponen pengendalian internal dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011) 

adalah : ―lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan.‖ 

Dari pernyataan diatas dapat diuraikan komponen pengendalian internal sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian  

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran 

pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 

pengendalian terdiri dari tujuh faktor yaitu integritas dan nilai etika, komitmen terhadap 

kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya manajemen, 

struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia. 

2. Penaksiran resiko 

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan 

untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar menentukan bagaimana resiko harus 

dikelola. Faktor-faktor yang menimbulkan penaksiran resiko, yaitu perubahan dalam 

linkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, 

pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, lini produk, produk, atau aktivitas baru, 

restrukturisasi korporat, operasi luar negri, dan penerbitan standar akuntansi baru. 

3. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa 

arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian internal menurut Commite of 

Sponsoring Organization (COSO) dapat dikenal sebagai kebijakan dan prosedur yang 

menyangkut masalah: 

 Review atas kinerja 

Pengendalian akuntansi yang berupa penelaahan atas kinerja yang sesungguhnya 

terjadi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Proses informasi 

Suatu pengendalian akuntansi dilakukan untuk menguji dan memberikan keyakinan 

bahwa semua transaksi yang terjadi telah diproses secara akurat, lengkap, dan 

diotorisasikan dengan benar. 

 Pengendalian fisik 



Pengendalian aktivitas berupa pengamanan fisik atas aktivitas perusahaan termasuk 

penjagaan baik atas fasilitas-fasilitas perusahaan yang dilindungi, adanya akses atau 

otorisasi tertentu untuk harta dan catatan-catatan perusahaan. 

 Pemisahan fungsi yang memadai 

Kegiatan menempatkan orang yang berbeda untuk tanggung jawab pencatatan, 

otorisasi transaksi, dan aktivitas penyimpangan agar perusahaan terlindungi dari 

penipuan atau kecurangan. 

4. Informasi dan komunikasi 

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran 

informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan 

tanggung jawab mereka. 

5. Pemantauan  

Pemantauan adalah proses yang menetukan kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjanag waktu. 

 Kelima komponen diatas terkait satu sama lainnya, sehingga dapat memberikan 

kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. 

 

2.1.6.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang dilakukan setiap perusahaan tidak selamanya bisa berjalan 

dengan efektif, karena pengendalian internal juaga memiliki kelemahan dan keterbatasan. 

Keterbatasan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002:181) adalah 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 lainnya. 

2. Gangguan  

Gangguan dalam pengendalian yang telah diterapkan dapat terjadi karena personil secara 

keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya 

perhatian atau kelelahan. 

 

 



3. Kolusi  

Tindakan bersama individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi. Kolusi dapat 

mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva 

perusahaan dan tidak terungakpnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan 

oleh pengendalian 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 keunagan 

yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoprasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi 

manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern yang efektif 

tidak memberikan jaminan absolute akan tercapainya tujuan perusahaan. 

 

2.1.7   Penjualan  

2.1.7.1 Pengertian Penjualan 

Pada dasarnya setiap perusahaan pasti melakukan kegiatan penjualan, baik penjualan 

barang maupun penjualan jasa karena seperti kita ketahui apabila sebuah perusahaan  atau 

organisasi yang berorientasi pada laba maka kegiatan perusahaannya atau organisasinya tidak 

akan bisa hidup apabila tidak ada kegiatan penjualan. Jenis dari penjualan terdiri atas dua 

jenis yaitu penjualan kredit dan tunai. 

Beberapa perusahaan melakukan penjualan tunai beberapa perusahaan juga ada yang 

melakukan penjualan kredit, dan tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan 

melakukan penjualan kredit dan tunai. Hasil penjualan tersebut akan dikurangi oleh biaya-

biaya yang perlu dikeluarkan untuk membuat atau menghadirkan barang dagangan tersebut 

sehingga akan menghasilkan laba yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan 

perusahaannya. 



Menurut Fees dan  warren reeve (2005)  mendefinisikan penjualan sebagai berikut: 

"Sales is the amount charged to customers for merchandise sold, either by cash or credit." 

 Dari definisis di atas dapat dilihat bahwa penjualan adalah jumlah yang dibebankan 

kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual, baik secara tunai maupun kredit.‖ 

  Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak penjual, dalam aktivitas penjualan ini terjadi perpindahan hak kepemilikan atas barang 

atau jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan 

atau suatu harga dari barang maupun jasa yang dibeli  dari penerima barang tersebut. 

 

2.1.7.2 Tujuan Penjualan  

Dengan adanya kegiatan penjualan kehidupan perusahaan akan berjalan makadari itu, 

penjualan adalah kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan karena kegiatan penjualan 

adalah salah satu kegiatan operasional perusahaan yang dapat mencetak laba bagi perusahaan. 

Menurut La Midjan (2001:170)  mengemukakan  sebagai berikut: 

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 untuk diamankan. 

3. Akibat adanya penjualan akan berubah posisi harta yang menyangkut timbulnya piutang 

jika penjualan dilakukan secara kredit atau masuknya uang tunai jika penjualan secara 

tunai dan kuantitas barang yang akan berkurang di gudang karena penjualan terjadi. 

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan 

penjualan sangatlah penting bagi perusahaan, karena dapat menjadi tolak ukur prestasi 

perusahaan dan tentunya kehidupan dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan penjualan 

memerlukan kerjasama yang rapih diantarasemua bagian yang terkait dengan fungsi 

penjualan.  



 

2.1.7.3 Prosedur penjualan  

Prosedur penjualan tergatung pada bentuk usaha, cara penjualan, dan jenis barang 

yang digunakan, diterima, dan akhirnya dengan penyerahaan barang pada pelanggan.  

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam Siklus penjualan menurut Arens et al (2008:412) 

adalah; 

1. Customer order processing (Processing customer orders) 

Demand for goods by customers is the whole point awalm Cycle. Usually demand 

derived from the offering to purchase the goods. 

2. Approval of the sale on credit (credit Grantings) 

Before the goods are shipped, a person in charge of the company have approved the sale 

on credit to customers for the credit sale. 

3. Delivery of goods (shipping goods) 

Is a function of the most critical because it is the first point of this silus accepted that the 

delivery company's activities. company generally recognizes sales when goods are 

shipped. Consignment note prepared at the time of shipment and are automatically 

performed by the component based sales order information. 

4. Billing to customer and sales records (billing coutumer and recording sales) 

Billing to customers is a means of customer notification regarding the amount ditragih 

the goods and this billing eerpenting in this collection adaharus done on time. The most 

important aspect in this billing is ensuring that all deliveries are done has been billed, no 

deliveries are billed in an amount that is not true. Billing on the right depending on the 

amount of loading on the quantity delivered to the customer at an agreed price. The 

agreed price of postage services account for freight, insurance, and terms of payouts. 

5. Processing and Recording Cash Receipts (Processing and Recording CashReceipt) 

In the processing and recording of cash receipts, the most important concern is the 

possibility of theft of cash. Theft can occur before or after acceptance note. The main 

consideration is the use of cash receipts, cash that must be deposited into the bank in the 

correct amount and on time, and is recorded in the cash receipts file. Cash receipts 

transactions used to make jurnl cash receipts and accounts receivable master file update. 

6. Processing and recording sales returns and price reduction 

(Processing and Recording Sales Return and Allowance) 

If customers are not satisfied with the goods received, the seller often receives 

development provides a reduction in the price of goods or goods for the amount to be 

paid. Returns and price reduction sales price after the transaction is recorded in the file 

returns and reduction of sales and accounts receivable master file correctly. Credit notes 

and refunds are usually made for a price reduction in order to control and ease of 

recording. 



7. Elimination of Bad Debts (Charging off Uncollectable Account Receivealbe) 

If a company finds that a number of uncollected amount should be abolished, this usually 

happens after a customer bankruptcy. 

8. Allowance for Doubtful Accounts (Providing for Bad Debts) 

Allowance for doubtful accounts should be sufficient to reflect the portion of current 

period sales are estimated to be uncollectible residual value, end of period adjustment 

results by management in calculating doubtful accounts. 

 

Penjelasan mengenai fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemrosesan order pelanggan (Processing costumer orders) 

Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awalm keseluruhan Siklus. Biasanya 

permintaan diperoleh dari penawaran untuk membeli barang-barang. 

2. Persetujuan penjualan secara kredit (Grantings credit) 

Sebelum barang dikirimkan, seseorang yang berwenang dalam perusahaan harus 

menyetujui penjualan secara kredit ke pelanggan atas penjualan kredit tersebut. 

3. Pengiriman barang (shipping goods) 

Merupakan fungsi yang paling kritis karena merupakan titik pertama dari silus ini 

diterima dimana terjadinya penyerahan aktivitas perusahaan. umumnya perusahaan 

mengakui penjualan pada saat barang dikirimkan. Nota pengiriman disiapkan pada saat 

pengiriman dan secara otomatis dilakukan oleh komponen berdasarkan informasi order 

penjualan. 

4. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan (billing coutumer and recording sales) 

Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan pelanggan mengenai jumlah 

yang ditragih atas barang tersebut dan penagihan ini eerpenting dalam penagihan ini 

adaharus dilakukan tepat waktu. Aspek terpenting dalam penagihan ini adalah 

meyakinkan bahwa seluruh pengiriman yang dilakukan telah ditagih, tidak ada 

pengiriman yang ditagih dalam jumlah yang tidak benar. Penagihan pada jumlah yang 

benar tergantung pada pembebanan pada pelanggan untuk kuantitas yang dikirim pada 

harga yang disepakati. Harga yang disepakati tersebut memperhitungkan jasa ongkir 

angkut, asuransi, dan syarat pembayran. 

5. Pemrosesan dan Pencatatan Penerimaan Kas (Processing and Recording Cash Receipt) 

Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, perhatian paling penting adalah 

kemungkinan terjadinya pencurian atas kas. Pencurian dapat terjadi sebelum penerimaan 

dicatat atau sesudahnya. Pertimbangan utama adalah penggunaan penerimaan kas, bahwa 

kas harus disetor ke bank dalam jumlah yang benar dan tepat waktu, dan dicatat didalam 



berkas penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas digunakan untuk membuat jurnl 

penerima kas dan memutahirkan berkas induk piutang usaha. 

6. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan     

(Processing and Recording Sales Return and Allowance) 

Jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterima, penjual seringkali 

menerima pengembangan barang atau memberikan pengurangan harga barang atas 

jumlah yang harus dibayar. Retur dan pengurangan harga penjualan harga setelah dicatat 

dalam berkas transaksi retur dan pengurangan penjualan serta berkas induk piutang usaha 

secara benar. Nota kredit biasanya dibuat untuk pengembalian dan pengurangan harga 

dalam rangka pengendalian dan memudahkan pencatatan. 

7. Penghapusan Piutang Tak Tertagih (Charging off Uncollectable Account Receivealbe) 

Jika suatu perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah tidak tertagih jumlah tersebut 

harus dihapuskan, biasanya ini terjadi setelah pelanggan pailit. 

8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Providing for Bad Debts) 

Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan bagian dari penjualan 

periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih nilai sisa, hasil penyesuaian 

akhir periode oleh manajemen atas perhitungan piutang tak tertagih. 

 

2.1.7.4 Efektivitas Penjualan  

Dari pengertian efektivitas yang telah dibahas di sub-bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa  penjualan dapat dikatakan efektif apabila penjualan suatu perusahaan 

telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Kegiatan penjualan tersebut tentunya dilakukan dengan cara menyesuaikan 

dengan kemampuan perusahaan, kebijakan perusahaan, serta, strategi yang telah disiapkan 

oleh perusahaan.  

Menurut  Djanegara (2007) untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan yang 

efektif, diperlukan suatu alat pengendalian yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

mencitakan adanya konsistensi dan kontinuitas didalam keseluruhan aktivitas perusahaan. 

alat yang dimaksud adalah sistem dan prosedur penjualan. 

 



 

2.1.7.5 Pengendalian Internal Penjualan 

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu transaksi 

yang melibatkan penjual dan pembeli yang mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang 

maupun jasa dari hasil penjualan tersebut pihak penjual akan mendapatkan suatu imbalan 

berupa uang yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan pihak 

pembeli. Dari hasil penjualan tersebut perusahaan akan mendapatkan laba yang akan 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan.   

Demi kelangsungan hidup perusahaan maka, kegiatan perusahaan harus dijalankan 

secara terus-menerus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dengan 

seringnya perusahaan melakukan kegiatan penjualan perusahaan memerlukan adanya 

pengendalian internal yang diharapkan dapat berperan dan memberikan kontribusi sehingga 

terciptanya efektivitas penjualan. Setiap pengendalian internal harusterdapat suatu pengujian 

pengendalian untuk memverifikasi keefektivitasannya. Penegetahuan mengenai aktivitas 

pengendalian tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi pengendalian kunci beserta 

kelemahannya bagi penjualan.  Berikut adalah pengujian aktivitas pengendalian untuk 

penjualan menurut Aren’s, et. al. (2008:14) : 

1. Adequate Segregation of Duties 

Adequate segregation of duties can help prevent various types of misstatements due to 

error or fraud either or fraud. To prevent fraud, management should be denied access to 

cash for whoever is responsible specified the sales and cash receipts transactions for 

anyone responsible for entering information sales and cash receipts transactions into the 

computer. 

2. Proper authorization 

Auditors will check authorization on three key points. 

• Credit must be authorized by just before the sale is made. 

• Items must be sent only after proper authorization is given. 

• Price, including basic terms, freight, and discounts must be authorized. 



3. Adequate Documents and Record  

Because every company has a system for receiving, processing, and recording a unique 

transaction, the auditor may be difficult to evaluate whether any procedures have been 

designed for clients maximum control. However, adequate recordkeeping procedures 

must be in place before the majority of audit objectives related to the transaction are 

met. 

4. The document has been numbered before 

Give first number is intended to prevent either the failure of the bill or record sales and 

billing as well as the occurrence of duplicate records. 

5. Monthly report 

Delivery monthly report is a useful control because it encourages customers to respond 

if there is a balance that is not stated correctly. 

6. Internal verification procedures 

Computer program or independent personnel should check that the processing and 

recording of transactions meet any audit objectives related to the transaction. The 

purpose of the audit as follows: 

 Sales of the note is sent to the customer non-fictional 

 Sales transactions authorized by the appropriate 

 Sales transactions that occur are recorded 

  and recorded properly 

 Sales recorded a number of items to be shipped and are recorded at the invoice and 

recorded properly 

 Sales transactions classified correctly 

 Sales are recorded on the basis of the right time 

 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pengujian aktivitas penjualan yaitu: 

1. Pemisahan tugas yang memadai 

Pemisahan tugas yang memadai dapat membantu mencegah berbagai jenis salah saji baik 

akibat kesalahan maupun penipuan atau kecurangan. Untuk mencegah kecurangan, 

manajemen harus menolak akses ke kas bagi siapapun yang 

bertanggungjawabmemasukan informasi transaksi penjualan dan penerimaan kas bagi 



siapa pun  yang bertanggung jawab memasukan informasi transaksi penjualan dan 

penerimaan kas ke dalam komputer. 

2. Otorisasi yang tepat  

Auditor akan memeriksa otorisasi pada 3 titik kunci. 

 Kredit harus diotorisasi dengan tepat sebelum penjualan dilakukan. 

 Barang harus dikirim hanya setelah otorisasi yang tepat diberikan . 

 Harga, termasuk syarat dasar, ongkos angkut, dan diskon harus diotorisasi. 

3. Dokumen dan catatan yang memadai 

Karena setiap perusahaan memiliki sistem penerimaan, pemrosesan, dan pencatatan 

transaksi yang unik, auditor mungkin sulit mengevaluasi apakah setiap prosedur klien 

telah dirancang untuk pengendalian m,aksimum. Akan tetapi prosedur pencatatanyang 

memadai harus sudah tersedia sebelum sebagian besar tujuan audit yang berkaitan 

dengan transaksi dapat dipenuhi. 

4. Dokumen telah dipranomori 

Memberi nomor terlebih dahulu ditujukan untuk mencegah baik kegagalan dalam 

menagih maupun mencatat penjualan dan terjadinya penagihan serta pencatatan duplikat. 

5. Laporan bulanan 

Pengiriman laporan bulanan merupakan pengendalian yang bermanfaat karena 

mendorong para pelanggan untuk merespon jika ada saldo yang dinyatakan tidak benar. 

6. Prosedur verifikasi internal  

Program komputer atau personil yang independen harus mengecek bahwa pemrosesan 

dan pencatatan transaksi memenuhi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. 

Tujuan audit tersebut sebagai berikut ini: 

 Penjualan yang dicatat adalah yang dikirimkan kepada pelanggan non fiktif 

 Transaksi penjualan diotorisasi dengan tepat 

 Transaksi penjualan yang terjadi dicatat 

 Penjualan dicatat sejumlah barang yang akan dikirimkan dan difaktur serta dicatat 

dengan benar 

 Transaksi penjualan diklasifikasikan dengan tepat  

 Penjualan dicatat atas dasar waktu yang tepat 

 Transkasi penjualan dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan 

diikhtisarkan dengan  benar. 



 

 

 

 

2.1.8. Penjualan Ekspor  

2.1.8.1.  Pengertian Penjualan Ekspor 

Terdapat beberapa pengertian mengenai penjualan ekspor. Berikut ini beberapa 

pengertian ekspor Menurut Amir M.S (2008:1) yaitu :  

‖Penjualan ekspor adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita miliki 

kepada bangsa lain dengan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing, serta 

melakukan komunikasi dengan bahasa asing.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.8.2. Prosedur Penjualan Ekspor  

 Prosedur ekspor menurut Amir (2000: 5) dapat dijelaskan melalui skema berikut ini: 

Gambar 2.1 

Skema penjualan ekspor 
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Sumber: Amir (2000: 5) 

 

Penjelasan dari gambar 2.1 adalah sebagai berikut: 

1. Eksportir menerima order (pesanan) dari langganan luar negri (B-A) 

2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir (H-A), 
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3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir maker pemilik barang/produsen (A-

C). 

4. Eksportir menyelenggarakan pengepakkan barang khusus untuk diekspor (A) 

5. Eksportir memesan ruangan kapal dan mengeluarkan shipping order  pada maskapai 

pelayaran (A-D) 

6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang 

berwenang (A-E) 

7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan atau tanpa 

mempergunakan perusahaan ekspedisi (A-D) 

8. Eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran (A-D) 

9. Eksportir menutup asuransi – laut dengan maskapai asuransi (A-F) 

10. Menyiapkan faktur dan dokumen pengkapalan lainnya (A) 

11. Mengurus consular-invoice dengan trade councelor kedutaan negara importir (A-G) 

12. Menarik wesel kepada opening bank dan menerima hasilnya dari negotiating bank (A-H) 

13.  Negotiating bank mengirimkan shipping documents kepada principal-nya di negara 

importir (H-I)  

14. Eksportir mengirimkan shipping advice dan copy shipping documents kepada importir 

(A-B) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.3. Otorisasi Penjualan Ekspor 

Menurut Yunarto (2006: 86) otorisasi dari penjualan ekspor adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Otorisasi Penjualan Ekspor  

No. Pemegang otorisasi  Aktivitas  keterangan 

1. Buyer  Meminta quaotation suatu 

barang ke bagian ekspor 

Manual. pihak luar 



2. Sales 

administration 

Meng-entry quotation untuk 

buyer tersebut 

Sistem. Harga 

untuk buyer 

tersebut 

didapatkan atas 

otoritas sales 

manager 

3. Ekspor  Mengirim Qoutation ke buyer Manual. 

4. Buyer  Mengirim purchase order ke 

perusahaan  

Manual. Pihak 

luar. Hal ini 

terjadi apabila 

perusahaan 

terpilih sebagai 

supplier. 

5. Sales 

administration 

Meng-entry penjualan ekspor 

dengan dasar quotation dan 

PO buyer 

Sistem. 

6. Ekspor  Membuat proforma invoice 

dan minta jaminan 

pembayaran 

Sistem dan 

manual. Jaminan 

pembayaran dalam 

bentuk L/C atau 

T/T  

7. Buyer  Mengirim L/C atau T/T  Manual  

8. Finance  Otorisasi validitas L/C atau 

T/T . hold sales order disetujui 

Sistem. Hold 

disetujui agar 

sales order dapat 



di proses 

barangnya oleh 

gudang  

9. Gudang  Melakukan picking, packing 

dan good issue 

Manual dan 

sistem. Packing 

dan picking adalah 

opsiaonal. 

10. Billing Mengecek invoice Sistem.  

11. Shipping  Mencetak surat jalan dan 

dokumen yang lain 

Sistem. Dokumen 

yang lain adalah 

packing list , bill 

oflading , dll 

12. Security Mengecek barang yang keluar 

dengan dasar surat jalan 

Manual 

13. Ekspor  Mengurus pengiriman barang, 

hubungan dengan surveyor, 

dan dokumen ekspor. 

Manual  

Sumber: Yunarto (2006: 86) 

 

2.1.8.4. Pengendalian Intern Penjualan Ekspor  

 Berbagai cara pengendalian intern untuk penjualan ekspor dapat dilakukan oleh 

pihak perusahaan yang dapat mengurangi adanya indikasi penyimpangan ataupun kesalahan 

dalam menjalani prosedur yang berlaku. Menurut tandjung (2011: 65) beberapa bentuk 

pengendalian intern penjualan ekspor yang dapat dilakukan oleh perusahaan: 

1. Pada saat menerima L/C (Oleh eksportir dan Bank), dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 



a. L/C yang bernilai besar agar di konfirmasi ulang  

b. Jenis komoditas dalam L/C harus relevan dengan lokasi yang dituju. 

c. Usahakan L/C hanya di terima dari koresponden bank sendiri 

d. Jangan menerima L/C yang condotional 

e. Nama/ alamat pemesan yang tertera dalam L/C harus jelas keberadaannya 

f. Syarat yang sudah dipenuhi diminta amandement oleh applicant  

g. Ikuti rating bank pembuka L/C setiap saat. 

h. L/C minimal dibuat dalam valuta yang bisa ditukar 

i. Hati-hati dengan walk in costumer 

 

2. Pada resiko dokumentasi: 

a. Saat membuat kontrak diperhatikan agar seluruh jenis dokumen dan jangka waktu 

pengurusannya diurutkan. 

b. Uji pengurusan dokumen yang diperjanjikan 

c. Dapatkan informasi lengkap mengenai ketentuan impor di negara pembeli 

d. Cara pembayaran ekspor dengan L/C 

 

 

2.1.8.5. Jenis-jenis L/C (Letter of Credit) 

Jenis-jenis L/C dapat dikemukakan dalam beberapa jenis berdasarkan besar kecilnya 

pertanggungjawaban importir (opener L/C ) dan opening bank, yaitu sebagai berikut Amir 

M.S (1993: 88) :  

1. Revocable L/C  

Adalah suatu L/C yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh 

opener atau oleh opening bank (issuing bank), tanpa memerlukan persetujuan dari 

beneficiary. 

2. Irrevocable L/C  

Adalah suatu L/C yang tidak bisa dibatalkan selama janka waktu berlakunya yang 

ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk 

mengakseptasi atau untuk menghonorir wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. 

3. Irrevocable dan confirmed L/C 

Adalah suatu L/C yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu berlakunya dan 

pelunasan pembayaran dijamin bersama-sama oleh opening bank dan advising 



bank. L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman di pandang dari sudut 

penerima L/C (beneficiary) sebab: 

a. Pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C semacam ini 

dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank, bila 

segala syarat-syaratnya dipenuhi. 

b. Tidak mudah di batalkan karena sifatnya yang irrecovable 

 

 

Dari sudut lain dapat juga dikemukakan beberapa jenis L/C sebagai berikut: 

1. Clean letter of credit 

Adalah suatu L/C dimana penarikan wesel atau penerima uang dari L/C itu tidak 

mensyaratkan penyerahan dokumen apapun, bahkan pengambilan uang dari L/C itu 

dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. 

2. Documentary letter of credit 

Adalah suatu L/C dimana penarikan wesel atau penerimaan uang dari L/C itu harus 

dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C tersebut. 

3. Documentary letterof credit dengan red clause 

Adalah suatu L/C yang memberi hak kepada beneficiary untuk menarik sebagian 

tertentu dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa, atau 

dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen-dokumen lainnya, sedangkan 

sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary L/C. 

4. Revolving L/C 

Adalah suatu L/C dimana kredit yang tersedia dapat dapat dipakai ulang tanpa 

mengadakan prubahan syarat khusus pada L/C tersebut. 

5. Back to back L/C  

Adalah suatu L/C yang dibuka oleh pensuplai penerima L/C pertama kepada 

pensuplai kedua dengan jaminan L/C pertama. 

6. Stand-by L/C  

Adalah suatu L/C yang dibuka untuk menjamin pelaksanaan suatu kontrak, dan 

dapat di realisasi dengan mengajukan kepada issuing-bank suatu surat pernyataan 

yang menyatakan bahwa pembuka kredit tidak memenuhi kontrak yang dibuatnya. 



7. Usance L/C  

Adalah suatu L/C yang mewajibkan penerima L/C menarik wesel berjangka (long 

bill of exchange) dan bukan wesel-unjuk (sight-draft). Hal ini berarti penerima L/C 

(eksportir) memberi kredit jangka pendek kepda importir yang biasanya penundaan 

antara 90 hari sampai 180 hari. 

8. Merchant L/C 

Merchant L/C adalah suatu L/C yang dibuka untuk memberi kemudahan khususnya 

bagi proyek PMA (Penanaman Modal Asing). 

 

2.1.9  Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern 

Penjualan 

Pengertian peranan  menurut Soekanto (2006) adalah sebagai berikut: 

peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peranan paling tidak mencakup tiga hal 

berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat. 

2. Pernanan merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial. 

  Definisi diatas dapat menjelaskan bahwa yang melakukan suatu peranan adalah 

sesuatu yang konkrit dan nyata, bukan sesuatu yang abstark. Sehingga peranan dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai fungsi seseorang dalam atau suatu divisi di dalam 

sebuah perusahaan. sehingga peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal penjualan di perusahaan dapat tercapai dengan disukung oleh fungsi 

peranan yang berjalan dengan semestinya. 

 Menurut Wilson and Campbell  yang dialih bahasakan oleh Tjendera (2001:229)  sebagai 

beikut: 

―tujuan dari audit internal dari sebuah perusahaan yang cukup besar tidak boleh hanya 

sekedar untuk mengamati dan mengecek persediaan fisik tahunan, tetapi juga untuk 

melaksanakan suatu fungsi yang sangat berguna dalam melakukan pengecekan periodik 



terhadap catatan-catatan untuk: 1) menetapkan kebanaran-kebenaran catatan; 2) 

mengevaluasi sistem pengendalian internal ;  3) mengecek untuk melihat adanya taat azas 

kepada prosedur-prosedur.‖ 

   Tujuan audit internal bagi sebuah perusahaan tidak hanya sekedar untuk mengamati 

dan mengecek ulang kegiatan secara fisik saja, tetapi juga untuk melaksanakan suatu fungsi 

yang sangat berguna bagi perusahaan dalam melakukan pengecekan secara periodic terhadap 

catatn-catatan dan untuk menetapkan kebenaran catatan tersebut, menevaluasi pengendalian 

intern dan mengecek adanya ketaatan pada prosedur yang tealh ditetapkan. 

  Maka, dapat disimpulkan bahwa audit internal mempunyai peranan yang penting di 

dalam mengefektifkan pengendalian internal penjualan karena melalui fungsi ini kesepadanan 

dan keefektifan pengendalian internal selalu dikaji atau dinilai secara berkelanjutan dan tidak 

memihak sehingga pengendalian internal atas penjualan dapat dijaga agar tetap memadai. 

 

2.1.10  Kode Etik Internal Auditor 

Dalam Standar Profesi Audit Internal (2004:11) di sebutkan bahwa penetapan kode 

etik ini memuat tentang 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. Di mana standar perilaku 

auditor internal tersebut adalah: 

1. Auditor harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam 

melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya 

2. Suditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak 

yang dilayani. Namun 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 kegiatan atau tindakan yang 

dapat mengdiskreditkan profesi auditor 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 melaksanakan tugas 

dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif. 

5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, 

klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat atau patut 

diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. 

6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diseleseikan dengan 

menggunakan kompetensi professional yang dia miliki. 

7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar 

profesi audit internal. 

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

yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal tidak boleh 

menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara 

melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. 

9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua 

fakta-fakta yang penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap 

dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menututpi adanya 

praktik-praktik yang melanggar hukum. 

10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas 

pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan professional 

berkelanjutan. 

 



2.1.10.1 Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia 

Dalam Tugiman (1997:104) disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam kode etik 

ini meliputi prinsip-prinsip dasar yang ada dalam berbagai bidang praktek audit internal. Para 

anggota Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) adalah mereka yang bertugas sebagai 

auditor internal dan atau mereka yang berkualifikasi Qualifed Internal Auditor (QIA)harus 

menyadari bahwa pertimbangan pribadi diperlukan dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Para 

anggota bertanggung jawab untuk mem[unyai perilaku yang baik sehingga nama baik dan 

integritasnya tidak dipertanyakan. Dalam hal adanya keterbatasan kemampuan teknis, 

anggota harus berusaha sekerasnya untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam 

menerapkan standar audit internal, untuk kepentingan perusahaan, organisasi, dan 

masyarakat. 

Pasal-pasal yang berkaitan dengan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) 

diantaranya:  

1. Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berdasarkan Pncasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 

2. Para anggota diwajibkan untuk bersikap jujur, objektif, dan hati-hati dalam menjalankan 

tugas-tugas maupun kewajiban-kewajibannya . 

3. Untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus 

menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas. Walaupun demikian anggota dilarang 

untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar 

hukum. 

4. Para anggota harus menghindari untuk terlibat konflik dengan kepentingan pemberi 

tugas, atau yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk 

secara objektif menyelesaikan tugas dan kewajibannya. 



5. Para anggota dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pemberi kerja, klien, 

pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas kecuali yang menjadi haknya. 

6. Para anggota harus bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi 

rahasia untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan sedemikian rupa sehingga 

merugikan kepentingan pemberi tugas. 

7. Dalam menyatakan pendapat, para anggota harus menggunakan semua kemampuannya 

untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai yang dapat mendukung pernyataanya. 

Dalam laporannya, para anggota harus mengungkapkan fakta-fakta material yang 

diketahuinya yang jika tidak diungkapkan akan dapat merubah laporan hasil kegiatan 

yang di review, atau dapat menutupi adanya praktek-praktek yang menyalahi prosedur 

dan kebijakan. 

8. Para anggota harus secara terus-menerus berusaha meningkatkan keahlian dan 

keefektivan dalam melakukan pekerjaannya. 

9. Para anggota harus mematuhi peraturan dan mendukung pencapaian tujuan Perhimpunan 

Auditor Internal Indonesia (PAII). Dalam menjalankan profesinya para anggota harus 

selalu sadar akan kewajibannya untuk memelihara standar yang tinggi tentang 

kompetensi, moralitas dan kehormatan yang telah ditetapkan oleh Perhimpunan Auditor 

Internal Indonesia (PAII)  dan para anggotanya. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

 Setiap pimpinan perusahaan tentunya mempunyai keinginan untuk mencapai semua visi 

dan misi perusahaan. Oleh karena itu pimpinan perusahaan beserta para stafnya harus dapat 

menhindarkan perusahaan dari faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya kemajuan  dan 

perkembangan perusahaan.  



 Oleh karena itu, semakin besarnya peusahaan maka akan berbanding sama dengan 

kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga pimpinan tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan 

uasahanya  secara langsung. Maka pimpinan perusahaan perlu melimpahkan wewenang dan 

tanggung jawabnya kepada bawahannya, agar pendelegasian wewenang tanggung jawab 

tersebut dapat berjalan dengan semestinya maka perusahaan  memerlukan divisi khusus yang 

mengawasinya yaitu internal auditor.  

 Menurut M. Guy, Dan, Alderman, C, dan, Alan (2001:15) internal auditor adalah 

karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam 

organisasi tersebut. Sebagai akibatnya, mereka sangat berkepentingan dengan penentuan 

apakah kebijakan dan prosedur telah diikuti atau tidak. Internal auditor  juga mungkin terlibat 

dalam penelaahan (review) efektivitas dan efisiensi prosedur operasi serta dalam penentuan 

kehandalan informasi yang dihasilkan oleh organisasi tersebut, tugas utama internal auditor 

adalah melaksanakan audit ketaatan (compliance audit) dan audit operasional (operasional 

audit). Sedangkan menurut  Arens, et. al.  (2008:21) auditor internal dipekerjakan oleh 

perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat 

beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas 

lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab yang berlainan, termasuk di banyak 

bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional 

atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer. 

 Arens, et. al.  (2008:21) juga menegaskan bahwa  untuk mempertahankan indepedensi 

dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada 

direktur utama, salah satu  pejabat tinggi lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. 

Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas itu selama masih 

ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak 

ingin mengandalkan  informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak 



adanya independensi. Ketidakadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara 

auditor internal dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).  Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

internal auditor ini berkaitan dengan kegiatan audit manajemen dan spesifikasi khusus 

lainnya yang termasuk ke dalam bidang akuntansi maupun yang di luar bidang akuntansi  

tergantung pada si pemberi kerja atau organisasi yang terkait dan juga tergantung terhadap 

masing-masing kompetensi setiap personil tim auditor internal. 

 Tugiman (2008:4) mengatakan bahwa audit yang komprehensif membawa auditor 

menuju situasi dan kondisi yang kurang dipahaminya. Dalam hal ini auditor dihadapkan  pada 

disiplin dan teknik diluar pengetahuan yang dikuasainya. Auditor  tidak dapat dengan segera 

menjadi seseorang yang ahli, misalnya dalam masalah periklanan, pertanian, teknik, 

perdagangan internasional, keamanan, transportasi, sumber daya manusia dan banyak lagi 

aktivitas-aktivitas lainnya. Padahal, auditor harus melakukan evaluasi atas kegiatan atau 

bisnis tersebut. 

 Untuk mengatasi hal ini, pengendalian adalah kunci utamanya. Setiap kegiatan dalam 

perusahaan/organisasi bekerja dalam dua sistem. Sistem pertama adalah sistem operasi yang 

didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem kedua adalah sistem 

pengendalian yang melapisi bekerjanya sistem operasi.  Pengendalian dalam hal ini dapat 

berbentuk prosedur, peraturan, dan instruksi yang didesain untuk memastikan bahwa tujuan 

sistem operasi akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

 Menurut Section 404 dari undang-undang Sarbanes-oxley dalam buku Aren’s et al 

(2008:12) mengharuskan manajemen semua perusahaan public untuk mengeluarkan laporan 

pengendalian internal yang mencakup hal-hal berikut ini:  

1. Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan 

menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur 

pelaporan keuangan. 



2. Suatu penilaian atas efektifitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan 

keuangan per akhir tahun fiscal perusahaan.  

Definisi Pengendalian internal sendirin  yang disusun oleh The Institue Of Internal 

auditors (IIA) yang dikutip pada   Gondodiyoto (2007:247) adalah:   

“the attitude an actions of management and the board regarding the significance of control 

within the organization. The control environment provides the discipline and structure for the 

aachievement of the primary objectives of the system of internal control. The control 

environments includes  for the following elements: integrity and ethical values, 

management’s philosophy and operating style, organizational structure, assignment of 

authority and responsibility, human resources policies and practices, and competence of 

peprsonel.‖  

Dari definisis diatas dapat disismpulkan bahwa Definisi Pengendalian internal yang 

disusun oleh The Institue Of Internal auditors (IIA) yang dikutip pada   Gondodiyoto 

(2007:247) adalah Sikap suatu tindakan manajemen dan dewan mengenai pentingnya kontrol 

dalam organisasi. Lingkungan pengendalian menyediakan disiplin dan struktur untuk 

aachievement tujuan utama dari sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian 

mencakup untuk unsur-unsur berikut:. Nilai integritas dan etika, filosofi manajemen dan gaya 

operasi, struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia, dan kompetensi peprsonel . 

Sedangkan di dalam Tugiman (2008:1)  dijelaskan bahwa pengertian pengendalian 

internal dibagi menjadi dua , yaitu pengendalian internal dalam arti sempit dan pengendalian 

internal dalam arti yang luas. Dimana pengendalian internal dalam arti sempit adalah 

pengecekan kecermatan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun menurun. 

Sedangkan pengendalian internal dalam arti luas adalah teridir dari rencana organisasi dan 

keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk 



mengamankan harta kekayaan, meneliti keakuratan dan dapat dipercayanya data akuntansi, 

meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan.  

Terlepas dari adanya pengendalian internal yang ada didalam sebuah perusahaan, 

perusahaan tersebut  juga harus menekankan kegiatan operasional perusahaan yang efektif 

dalam setiap tahapannya agar dapat tercipta kegiatan operasional yang teratur dan tidak 

membuang-buang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.  

Menurut  Anthony ( 2005:174)  di Dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh 

Tjakrawala,  menyatakan bahwa : 

―efektivitas ditentukan oleh hubungan natar output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung 

jawab dengan tujuuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka 

semakin efektif unit tersebut karena baik tujuan maupun input sangatlah sukar 

dikuantifikasikan 
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Hipotesis Penelitian 

 

2.3. Hipotesis  

 Pengendalian intern penjualan 

(x2) 

1. Otorisasi atas transaksi dan 

aktivitas.  

2. Pemisahan fungsi. 

3.  Rancangan dan penggunaan   

dokumen dan catatan yang 

memadai. 

4.  Persamaan fisik dan penggunaan 

harta atau pencatatan. 

Azhar Susanto (2007:119) 

  Internal Auditor  

(x1) 

1. Independensi internal auditor  

(Boyton, et al (2001:183) 

2. Kompetensi internal auditor  

(Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2001)) 

3. Program audit internal 

(Konsorsium Organisasi Audit 

Internal (2004:25)) 

4. Laporan audit internal  

(sawyer’s (2006:261)) 

5. Tindak lanjut   

(Konsorsium Organisasi Audit 

Internal (2004:25)) 



2.3.1 Peranan Audit Internal dalam  Penjualan 

 Audit internal didalam setiap perusahaan memiliki tanggungjawab untuk membuat 

perusahaan yang bersangkutan untuk tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

menurut Sawyer’s (2005:3) adalah sebagai berikut: 

―audit internal berfungsi untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri 

oleh manajemen puncak, mengidentifikasi dan meminimalkan resiko, memvalidasi laporan 

ke manajer senior, membantu manajejen pada bidang-bidang teknis, membantu proses 

pengambilan keputusan, menganalisis masa depan bukan hanya untuk masa lalu, dan 

membantu manajer untuk mengelola perusahaan.‖  

Sehingga audit internal akan diperlukan oleh perusahaan dalam mengwasi secara 

keseluruhan proses kegiatan operasional perusahaan terlebih lagi pada divisi penjualan, 

karena divisi penjualan merupakan salah satu divisi terpenting yang ada di perusahaan. 

Penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Djanegara (2007) yang menunjukkan bahwa 

peranan auditor internal telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam perusahaan ehingga 

dapat memberikan keyakinan bahwa pengendalian intern penjualan , ketaatan terhadap 

kebijakan, serta operasi perusahaan telah memadai sehingga perusahaan dapat mencapai 

tujuannya. 

 

H1 : Peranan Aditor Internal Berpengaruh Positif Terhadap Penjualan  

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2   Pengendalian Intern Penjualan di Dalam Sebuah Perusahaan 

Setiap perusahaan dagang pasti memiliki divisi yang dianggap penting bagi 

berjalannya kehidupan perusahaan tersebut, salah satu dari divisi tersebut adalah divisi 

penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan yang terjadi secara terus menerus, maka 

perusahaan akan tetap hidup. 

Kegiatan penjualan yang terus-menerus akan membuat kegiatan penjualan tersebut 

semakin kompleks dan rentan akan suatu ancaman kecurangan atau salah saji yang tidak 

disengaja yang mungkin dilakukan oleh siapapun yang berada di organisasi atau perusahaan 

yang bersangkutan, maka dari itu perusahaan membutuhkan adanya pengendalian intern yang 

tepat  untuk mengawasi prosedur penjualan agar tetap berjalan sesuai dengan yang 

seharusnya dan menciptakan kegiatan penjualan di perusahaan menjadi lebih efektif.  

Dengan begitu secara tidak langsung  pengendalian internal penjualan dapat membantu 

manajer dalam mengelola perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. 

 

H.2 :  Pengendalian Internal Penjualan Berpengaruh  Positif Dalam Kegiatan Penjualan 

Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3  Auditor Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Sistem 

Penjualan Ekspor  

Audit Internal merupakan salah satu divisi yang dianggap penting dalam sebuah 

perusahaan dagang, karena dengan adanya audit internal maka prosedur yang  ada di dalam 

kegiatan operasional perusahaan akan dapat terkontrol dengan baik dan benar. Salah satu 

kegiatan operasional perusahaan yang dianggap penting bagi kehidupan perusahaan tersebut 

adalah kegiatan penjualan, untuk memastikan kegiatan penjualan dapat berjalan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya perusahaan memerlukan adanya personil 

atau anggota organisasi yang disebut auditor internal. 

 Auditor internal sendiri membutuhkan alat yang dapat digunakan untuk mengontrol 

kegiatan penjualan tersebut, alat tersebut adalah sistem pengendalian internal yang dapat 

memastikan prosedur penjualan berjalan dengan efektif dan berjalan dengan semestinya tanpa 

adanya penyimpangan atau kecurang yang disengaja maupun tidak disengaja.  

 Maka, auditor internal dapat melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sistem 

pengendalian interna  l agar dapat menunjang kegiatan penjualan untuk  tetap efektif sesuai 

dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya di dalam perusahaan. 

 

H.3 : Auditor Internal Berpengaruh Positif Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern 

Penjualan Ekspor 

 

 

 

 

 

 


