
 
 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Konsep,  Konstruk, Variable Penelitian 

2.1.1 Auditing 

2.1.1.1  Pengertian Audit 

Pengertian mengenai auditing yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

akuntansi dan pemeriksaan diantanya dikemukakan oleh Mulyadi (2002), 

pengertian audit adalah sebagai berikut : 

“Audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan.” 

 

Sedangkan menurut Arens et al (2008), definisi audit adalah sebagai 

berikut adalah sebagai berikut : 

 

“Auditing is the accumulation and evaluation about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the 

information and established criteria. Auditing should be done by a 

competent and inpedendent person.” 

 

 Penjelasan di atas menjelaskan bahwa Audit adalah akumulasi dan 

evaluasi mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan inpedendent. 

 



 
 

 

Dari definisi tersebut dapat diuraikan menjadi 7 (tujuh) elemen yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu : 

1. Proses yang sistematis 

Audit merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis, 

terstruktur dan terorganisir. Audit dilaksanakan dengan suatu urutan langkah 

yang direncanakan, terorganisir dan bertujuan. 

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

Proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang 

mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta 

untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti 

tersebut. Misalnya, dalam auditnya, auditor melakukan proses sistematis 

untuk memperoleh bukti-bukti yang menjadi dasar pernyataan yang 

disajikan oleh badan usaha dalam laporan keuangannya, dan 

mengevaluasinya secara objektif, tidak memihak, baik kepada pemberi kerja 

(manajemen) maupun kepada pihak ketiga (pemakai hasil audit). 

3. Pernyataan mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian 

ekonomi 

Yang dimaksud dengan asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi 

disini adalah hasil dari proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses 

pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang 

dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu 

pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri 

dari enam komponen laporan keuangan pokok : laporan posisi keuangan, 



 
 

 

laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 

kas, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan awal (dalam 

penyajian kembali atau reklasifikasi). Laporan keuangan dapat pula berupa 

laporan biaya pusat pertanggungjawaban tertentu dalam perusahaan. 

4. Menentukan tingkat kesesuaian 

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil 

pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menentukan 

kesesuaianantara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah diretapkan. 

Tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dengan kriteria tersebut 

kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif. 

5. Kriteria yang ditentukan 

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai asersi-asersi 

(yang berupa hasil dari proses akuntansi) dapat berupa : 

a. Peraturan yang ditentukan oleh suatu badan legislatif 

b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditentukan oleh mananjemen 

c. Prinsip akuntansi yang diterima umum (generally accepted accounting 

principle) 

6. Melaporkan hasilnya 

Melaporkan hasil audit sering disebut atestasi (attestation). Pelaporan hasil 

ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit  (audit report). 

Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan 

tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat 

oleh pihak audit. 



 
 

 

7. Para pemakainya 

Para pemakai yang berkepentingan merupakan para pengambil keputusan 

yang menggunakan dan mengandalkan temuan-temuan yang diinformasikan 

melalui laporan audit, dan laporan lainnya. Meliputi investor, maupun calon 

investor di pasar modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, 

badan pemerintahan, manajemen, dan publik pada umumnya. 

 

2.1.2    Audit Internal 

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal 

Menurut Hiro (2006) mengemukakan pengertian Audit Internal dijelaskan 

sebagai berikut : 

“Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam 

suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan.” 

 

Sementara itu, definisi audit internal menurut The Institute of Internal 

Auditors (2011) adalah: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance, and consulting 

activity designed to add value and unprove anorganizations operations. It 

helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and unprove the effectiviness of risk 

management, control, and governance process.” 

 

Penjelasan tersebut menjelaskan Internal audit adalah, jaminan independen 

objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai operasi. 

Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang 



 
 

 

sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan unprove dengan efektifitas 

manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004), pengertian audit 

internal adalah sebagai berikut : 

 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi independen dan 

objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.” 

 

Menurut Sawyers (2006) menyatakan definisi audit internal, yaitu sebagai 

berikut : 

“Audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif 

yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang 

berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi 

keuangan dan operasi telah akurat dan dan dapat diandalkan; (2) risiko 

yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir; (3) 

peraturan eksternal dan kebijakan serta prosedur internal yang bisa 

diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi; 

(5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) 

tujuan oerganisasi telah di capai secara efektif-temuan dilakukan dengan 

tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota 

organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.” 

 

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

a. Audit internal merupakan suatu kegiatan penilaian dalam suatu 

organisasi usaha dan dilakukan secara berkesinambungan. 

b. Audit internal bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas hasil 

pekerjaan yang dilaksanakan. 



 
 

 

c. Audit internal merupakan alat kontrol bagi manajemen yang berfungsi 

mengukur dan menilai keefektifan alat-alat pengendalian lainnya. 

d. Objek penelitian audit dan penilaian bagi audit internal adalah 

prosedur, catatan, dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

e. Penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen.   

 

2.1.2.2 Tujuan Audit Internal 

 Audit internal merupakan salah satu fungsi pada perusahaan yang juga 

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal memberikan jasa 

assurance (memberikan keyakinan) kepada manajemen untuk melaksanakan 

perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan dan tujuan audit 

internal juga dikemukakan oleh (Hiro, 2006) yaitu sebagai berikut : 

 “Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit 

internal mencakup usaha mengembangkan pengendalian yang efektif 

dengan biaya yang wajar.” 

   

Sedangkan menurut, Mulyadi (2002) mengemukakan bahwa tujuan audit 

internal adalah : 

 “Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, 

penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 

manajemen.” 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.2.3 Ruang Lingkup Audit Internal 

 Ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki 

oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Hiro, 2006) yang 

mengandung arti bahwa : 

 “Ruang lingkup audit internal meliputi hal-hal berikut ini : 

1) Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian 

internal adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah 

memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi 

akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien”. 

2) Tujuan peninjauan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal 

adalah memastikan apakah sistem telah berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan. 

3) Tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah 

memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. 

4) Tujuan utama pengendalian internal adalah meyakinkan reliabilitas 

pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, ketaatan pada 

hukum dan peraturan. 

5) Pengendalian adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk 

mempertinggi kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran, manajemen 

akan merencanakan untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan 

tindakan yang tepat untuk memberikan kepastian yang layak bahwa 

tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapainya. 

6) Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur 

sedemikian rupa untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

7) Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses 

perencanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan apakah 

terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan dan sasaran dapat dicapai.” 

 

Ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal Auditors 

(IIA) yang dikutip oleh Boynton et al. (2001) adalah sebagai berikut : 

“The scope of audit internal should encompass of the adequancy and 

effectiveness the organizational sysytem of performance in carrying out 

assigned reponsibilities; (1) reability and intergraying of information; (2) 

compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and 

contracs; (3) economical and efficients use of resources.” 

 



 
 

 

Maksud dari penjelasan di atas adalah, Ruang lingkup audit internal harus 

mencakup dari kecukupan dan efektivitas organisasi sistem kinerja dalam 

melaksanakan reponsibilities ditugaskan; (1) keandalan informasi, (2) kepatuhan 

terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan; (3) ekonomis dan 

efesiensi penggunaan sumber daya. 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004) 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.” 

 

Beberapa definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal 

harus meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap kemandekan dan 

efektivitas sisterm pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja berkaitan 

dengan tanggungjawab anggota organisasi, yang mencakup : 

1. Keandalan dan keutuhan informasi. 

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan 

serta kontrak. 

3. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. 

4. Pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.1.2.4 Pelaksanaan Audit Internal 

 Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting 

yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk 



 
 

 

menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hiro, 2006) adalah sebagai berikut : 

 “Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal : 

1) Tahap perencanaan audit 

2) Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi 

3) Tahap penyampaian hasil audit 

4) Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit.” 

 

Dari keempat tahapan dalam pelaksanaan audit internal diatas dijelaskan 

bahwa : 

 

1) Perencanaan Audit 

Tahap ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan audit 

internal, bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit, arah dan 

pendekatan audit, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan 

dengan proses auditing. Tahap perencanaan audit, berisi : 

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan 

b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan di periksa 

c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit 

d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu 

e. Melaksanakan survey mengenai kegiatan yang diperlukan 

f. Penulisan program audit 

g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan 

disampaikan 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit 

2) Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Pada tahap ini audit internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, 

menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk 



 
 

 

mendukung hasil audit. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi, 

berisi : 

a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang 

berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja 

b. Informasi harus mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk 

membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi 

c. Adanya prosedur-prosedur audit 

d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, 

penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi 

e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan 

3) Penyampaian hasil audit 

Laporan audit internal untuk kepentingan manajemen yang dirancang 

untuk memperkuat pengendalian audit internal untuk menentukan ditaati 

tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen. 

a. Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal 

b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan 

dan rekomendasi 

c. Laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

dari pelaksanaan pemeriksaan 

e. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi 



 
 

 

f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan 

g. Pimpinan audit internal mereview dan menyetujui laporan audit 

4) Tindak lanjut (follow up) hasil audit 

Audit internal harus terus menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut 

untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) adalah 

sebagai berikut : 

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi 

informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi 

yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 

a. Mengidentifikasi informasi  

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, 

handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. 

b. Analisis dan evaluasi  

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan 

pada analisi dan evaluasi yang tepat. 

c. Dokumentasi informasi  

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan 

untuk mendukukung kesimpulan dan hasil penugasan. 

d. Supervisi penugasan  

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan 

staf.” 

 

 

2.1.3 Pengertian Auditor Internal 

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu 

perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. 

Menurut Hiro (1997), pengertian dari Auditor Internal adalah sebagai 

berikut : 



 
 

 

“Auditor adalah seseorang yang berkualifikasi dan diakui untuk 

melakukan semua atau sebagian pekerjaan audit.” 

Sedangkan Mulyadi (2002) mendefinisikan Auditor Internal sebagai 

berikut : 

“Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang 

tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan 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 bagian organisasi.” 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN 

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 perihal 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, diatur mengenai 

eksistensi, tugas, dan tanggung jawab, serta pelaporan SPI sebagai berikut : 

1. Pada setiap BUMN dibentuk SPI yang dipimpin seorang kepala yang 

bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

2. SPI bertugas :  

a. Membantu Direktur Utama dalam  melaksanakan pemeriksaan 

operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, 

pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMN, serta memberikan 

saran-saran perbaikannya. 

b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil 

pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama. 

c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah 

dilaporkan. 



 
 

 

3. Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh 

anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Direksi. 

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap 

laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI. 

4. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi 

memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas 

SPI. 

 

2.1.4 Fungsi  Audit Internal 

2.1.4.1 Pengertian Fungsi Audit Internal 

Fungsi Audit internal The National Industrial Conference Board yang 

dikutip dalam Cangemi (2003) : 

1. Determine the adequacy of the system of internal control. 

2. Investigate compliance with organizational policies and procedures. 

3. Verify the existence of assets, ensure that proper safeguarsd for assets 

are maintained, and prevent or discover fraud. 

4. Check on the reliability of the accounting and reporting system. 

5. Report findings to management and recommend corrective action 

where necessary.” 

 

Penjelasan di atas dapat diartikan : 

1. Menentukan kecukupan sistem pengendalian internal. 

2. Menyelidiki kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 

3. Memverifikasi keberadaan aset, memastikan bahwa safeguarsd yang 

tepat untuk aset yang dipertahankan, dan mencegah atau menemukan 

penipuan. 



 
 

 

4. Periksa pada keandalan sistem akuntansi dan pelaporan. 

5. Melaporkan temuan kepada manajemen dan merekomendasikan 

tindakan korektif jika diperlukan. 

Selanjutnya menurut Beumer (2004) menyatakan pentingnya fungsi audit 

internal sebagai berikut : 

“The internal audit function established a risk assessment process to 

formally and systematically prioritize organizations risks for internal 

audit purpose.” 

Maksud dari penjelasan di atas adalah, Fungsi audit internal 

membentuk proses penilaian risiko secara formal dan sistematis memprioritaskan 

organisasi risiko untuk tujuan audit internal. 

  Menurut Board of Governors of the Federal Reserve System (2003) 

menyatakan bahwa : 

“Effective internal control is a foundation for the save and sound 

operation of  a financial institution. The board of directors and senior 

management of  an institution are responsible for ensuring that the 

system of internal control operates effectively. Their responsibility 

cannot be delegated to others within the instination or to outside parties. 

An important element in assessing the effectiveness of the internal 

control system is an internal audit function.” 

 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa Pengendalian internal yang efektif 

merupakan dasar untuk menyimpan dan operasi suara lembaga keuangan. Dewan 

direksi dan manajemen senior institusi bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa sistem pengendalian internal beroperasi secara efektif. Tanggung jawab 

mereka tidak dapat didelegasikan kepada orang lain atau kepada pihak luar. 



 
 

 

Sebuah elemen penting dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal 

merupakan fungsi audit internal. 

Sementara itu menurut Laker (2005) menjelaskan bahwa fungsi audit 

internal yaitu : 

“The internal audit function is one of the fundamental checks and 

balances for sound corporate governance. Now more than ever, a robust 

and objective internal audit function, with the skills to identify risk 

control problem and the authority to pursue its concerns, is essential to 

the proper discharge of  directors responsibilities.” 

 

Penjelasan di atas menjelaskan, Fungsi audit internal adalah salah satu 

pemeriksaan dasar dan saldo untuk tata kelola perusahaan yang sehat. Sekarang, 

lebih dari sebelumnya, fungsi audit internal yang kuat dan obyektif, dengan 

keterampilan untuk mengidentifikasi masalah pengendalian risiko dan 

kewenangan untuk mengejar keprihatinan mereka, adalah penting untuk 

pembuangan yang tepat dari tanggung jawab direksi. 

Selanjutnya menurut Fabrizius (2004) menjelaskan pengertian dari fungsi 

audit internal adalah : 

“If an internal audit function is operating efficiently and effectively, a 

quality assessment serves as a valuable endorsement of the quality of  

those operations.” 

Penjelasan di atas menjelaskan, Jika fungsi audit internal beroperasi 

secara efisien dan efektif, penilaian kualitas berfungsi sebagai dukungan yang 

berharga kualitas operasi-operasi. 



 
 

 

Fungsi audit internal perlu dilaksanakan sebagai bagian dari 

pengendalian internal yang ditetapkan oleh manajemen Institute of  internal 

auditor menetapkan standar-standar praktik profesional audit internal sebagai 

suatu standar umum dan khusus. Seperti dikutip oleh Sawyer (2006) sebagai 

berikut : 

1. Profiency internal auditors should have general knowledge of key 

information technology risks and controls and available technology-

based audit techniques. 

2. Due professional care, internal auditors should apply the care and 

skill expected of a reasonably prudent and competent internal auditor. 

3. Governane the internal audit activity, consistentwith the organizations 

structure, should contribute to the governance process by proactively 

assisting management and the board in fulfilling their responsibilities. 

4. Engagement planning, planning considerations, engagement scope. 

5. Criteria for communicating. 

 

Penjelasan di atas dapat diartikan : 

1. Auditor internal harus memiliki pengetahuan umum risiko utama 

teknologi informasi dan kontrol dan teknik audit berbasis teknologi 

yang tersedia. 

2. Kecermatan profesional auditor internal harus menerapkan perawatan 

dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang 

cukup bijaksana dan kompeten. 

3. Governane kegiatan audit internal, consistentwith struktur organisasi, 

harus berkontribusi pada proses tata kelola secara proaktif membantu 

manajemen dan dewan dalam memenuhi tanggung jawab mereka. 

4. Perencanaan, pertimbangan perencanaan, ruang lingkup keterlibatan. 

5. Kriteria untuk berkomunikasi. 



 
 

 

 Menurut Laker (2005)  menyatakan bahwa terdapat dua prinsip fungsi 

audit internal yaitu : 

1. The internal audit function must be independent of the activities 

audited and independent from the every day internal control process. 

This means that internal audit is given an appropriate standing and 

carries out its assignments with objectivity and impartiality. 

2. Every activity and every entity of the institution should fall within the 

scope of the internal audit. 

 

Penjelasan di atas dapat diartikan : 

1. Fungsi audit internal harus independen dari kegiatan yang diaudit dan 

independen dari setiap proses pengendalian internal hari. Ini berarti 

bahwa audit internal diberi berdiri tepat dan melakukan tugas dengan 

objektivitas dan ketidakberpihakan. 

2. Setiap kegiatan dan setiap entitas lembaga harus jatuh dalam lingkup 

audit internal. 

 

Selanjutnya menurut Hiro (2000) diketahui bahwa fungsi audit internal 

bertanggung jawab untuk melaksanakan : 

1. Pengujian dan pengevaluasian atas kecukupan dan kualitas 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

2. Pemeriksaan terhadap reliabilitas dan integritas dari informasi 

keuangan dan operasional. 

3. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan sistem. 

4. Penilaian penggunaan sumber daya perusahaan. 

5. Pemeriksaan efisiensi operasi atau program. 

6. Pelayanan kepada auditor eksternal. 



 
 

 

7. Tindak lanjut review laporan pemeriksaan. 

8. Partisipasi lansung dalam evaluasi, pengujian keuangan dan 

investigasi. 

9. Peningkatan kompetensi teknis. 

 Pelaksanaan fungsi audit internal ini secara administrative akan 

dilaporkan kepada manajemen, seperti yang dinyatakan oleh Rittenberg (2002) 

sebagai berikut : 

 “Administratively, the internal audit function typically reports to a 

member of senior management.” 

 Pernyataan di atas sejalan dengan Standar Profesi Audit internal (2004) 

yang menyatakan bahwa : 

 “Standar Profesi Audit internal mengharuskan agar pimpinan fungsi audit 

internal melaporkan hasil kerjanya kepada seseorang dengan posisi level 

tertentu, yang memungkinkan fungsi audit internal dapat 

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya secara baik.” 

Keberhasilan fungsi audit internal selain ditentukan oleh status yang 

diberikan perusahaan atas departemen internal audit juga akan sangat ditentukan 

oleh kemampuan dan pengetahuan itu sendiri. Karena suatu fungsi pemeriksaan 

tidak akan berhasil tanpa ada orang yang memiliki kemampuan tinggi, mampu 

berimajinasi, melakukan analisis, serta memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan perusahaan lain. Saat ini audit internal telah menjadi alat 

bagi pimpinan yang mempunyai fungsi menilai efektivitas dan efisiensi dari 

seluruh kegiatan perusahaan. (Birkett, 1997) 

 

2.1.4.2 Efektivitas Audit Internal 



 
 

 

Penerapan audit internal dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan telah tercapai (Colbert, 1993). 

 Menurut Sawyer (2006) pengertian dari efektivitas audit internal yaitu 

sebagai berikut : 

“Efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil didasarkan atas tujuan 

yang telah ditetapkan, titik beratnya pada hasil operasi.” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas terkait dengan pencapaian 

tujuan. Efektifitas menyatakan seberapa jauh target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, dimana target telah ditentukan terlebih dahulu. (Colbert, 1993) 

 

2.1.5 Kompetensi Auditor Internal 

2.1.5.1 Pengertian kompetensi 

 Menurut Sawyer (2006) mengatakan bahwa kompetensi yaitu :  

“Kompetensi adalah tiap-tiap individu yang melaksanakan penilaian 

sebaiknya adalah profesional audit bersertifikat yang kompeten, berprilaku 

baik dan berpengalaman, serta pada tiga tahun terakhir berada di posisi 

manajerial. Mereka sebaiknya memiliki keahlian teknologi informasi dan 

pengalaman industri yang relevan. Individu yang memiliki latar belakang 

audit kekhususan yang lain dapat pula digunakan.” 

 

 Sementara menurut Rozmita (2009) kompetensi adalah : 

 “Competence of internal auditors has to do with technical ability to do 

quality work and is a measure of the quality of the staff-individually.” 



 
 

 

 Definisi tersebut menjelaskan bahwa Kompetensi auditor internal harus 

dilakukan dengan kemampuan teknis untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas 

dan merupakan ukuran dari kualitas staf-individu.. 

Selanjutnya menurut Hiro (2006) menjelaskan bahwa pengertian 

Kompetensi adalah sebagai berikut : 

“Kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu 

yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan 

pantas.” 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004), menyatakan bahwa 

kompetensi audit internal  : 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan professional.” 

Keahlian dan kecermatan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Keahlian 

Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi 

audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya. 

2. Kecermatan Profesional 

Audit internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya 

dilakukan oleh seorang audit internal yang prudent dan kompeten. Dalam 

menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu 



 
 

 

mempertimbangkan ruang lingkup penugasan; kompleksitas dan 

materialitas yang dicakup dalam penugasan; kecukupan dan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance; biaya dan 

manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan; dan penggunaan 

teknik-teknik dengan bantuan komputer dan teknik-teknik analisisnya. 

 

2.1.5.2 Standar Indikator untuk Mengukur Kompetensi 

SAS 65 secara tegas menjelaskan bahwa ijasah profesi dan pendidikan 

profesional berkelanjutan sebagai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk 

peningkatan profesional auditor internal diikuti oleh faktor-faktor yang lain 

seperti yang dinyatakan oleh Colbert (1993) : 

“Evaluation of competence is based on the professional experience and 

education of individual staff  members and factors relating to the 

departement. Other factors include : 

1. Educational level. 

2. Practice regarding assigment of internal audit staff to audit projects. 

3. Audit policies and procedures. 

4. Audit programs. 

5. The quality of internal audit working paper documentation. 

6. Evaluation of internal audit staff performance (in prior years). 

7. Supervision and review of internal audit activities. 

8. Policies regarding the assignment of internal auditors to 

engagements.” 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa evaluasi kompetensi didasarkan pada 

pengalaman profesional dan pendidikan anggota staf individu dan faktor yang 

berhubungan dengan departemen tersebut. Faktor lainnya termasuk tingkat 

pendidikan, praktek tentang staf audit internal untuk proyek-proyek audit, 

kebijakan dan prosedur audit, program audit, kualitas audit, evaluasi kinerja staf 



 
 

 

audit internal, pengawasan dan peninjauan kegiatan audit internal, kebijakan 

mengenai penugasan untuk keterlibatan auditor internal. 

Sejalan dengan pendapat Colbert, Standar Profesional Akuntan Publik di 

SA Seksi 322 (2001) menyatakan bahwa faktor-faktor untuk menentukan 

kompetensi auditor internal adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal. 

2. Ijasah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan. 

3. Kebijakan, program, dan prosedur audit. 

4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal. 

5. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal. 

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

7. Penilaian atas kinerja auditor internal. 

Menurut SPAI (2004) auditor internal harus memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya. 

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang 

layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal prudent. Dalam menerapkan 

kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan (SPAI, 2004) : 

1. Ruang lingkup penugasan. 

2. Kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam penugasan. 



 
 

 

3. Kecukupan dan efektifitas manajemen, pengendalian dan proses 

governance. 

4. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan. 

 

2.1.6 Objektivitas Auditor Internal 

2.1.6.1 Pengertian Objektivitas 

Objektivitas adalah kondisi dimana seseorang tidak memihak dan tanpa 

adanya tekanan dari pihak luar dalam pembentukan persepsinya. Seperti yang 

dinyatakan oleh Colbert (1993) sebagai berikut : 

“Objectivity refers to the extent to which person a is impartial in the 

formation of his or her perception of the true state of affairs, that is an 

objective person perceives the situation without introduction personal 

opinion.” 

 

Definisi di atas menjelaskan bahwa objektivitas mengacu pada sejauh mana 

seseorang tidak memihak dalam pembentukan persepsinya dari keadaan 

sebenarnya sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas dengan objektif. 

Administratif affairs internal audit (2005), menyatakan bahwa objektivitas 

audit internal yaitu : 

“The objective of internal auditing is to assist management in the effective 

discharge of their responsibilities. To this end, the internal audit function 

furnishes management with analyses, appraisals, recommendations, 

counsel, and information concerning reviewed to promote effective control 

at a reasonable cost.” 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari audit internal adalah 

untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan tugas secara efektif dari 

tanggung jawab mereka. Untuk tujuan ini, fungsi audit internal melengkapi 



 
 

 

manajemen dengan analisa, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi 

tentang terakhir untuk mempromosikan kontrol yang efektif. 

 

2.1.6.2 Standar Indikator untuk Mengukur Objektivitas 

 

Malleta (1993) menetapkan faktor-faktor dalam menilai objektivitas 

auditor internal adalah sebagai berikut : 

a) Status organisasi auditor internal yang bertanggung jawab atas fungsi audit 

internal, yang meliputi : 

1. Apakah auditor internal melapor kepada penjabat yang memiliki 

status memadai untuk menjamin lingkup audit yang luas dan 

memiliki pertimbangan dan tindakan memadai atas temuan-temuan 

dan rekomendasi auditor internal. 

2. Apakah auditor internal memiliki akses lansung dan melaporkan 

secara teratur kepada dewan komisaris, komite audit, atau manajer 

pemilik. 

3. Apakah dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik 

melakukan pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan 

pemberhentian yang bersangkutan dengan auditor internal. 

b) Kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor internal mengenai 

bidang yang diaudit, termasuk : 

1. Kebijakan pelarangan auditor internal melakukan aktivitas dalam 

bidang yang diaudit yang keluarganya bekerja pada posisi penting 

atau posisi yang sensitive terhadap audit. 



 
 

 

2. Kebijakan pelarangan auditor internal melakukan audit dibidang 

yang sama dengan bidang yang baru saja diselesaikan. 

Dari pernyataan para ahli di atas  disimpulkan bahwa objektivitas 

adalah kualitas untuk netral dan kemampuan staf auditor internal untuk melawan 

tekanan organisasi untuk merubah penilaian profesionalnya. Saat menilai 

objektivitas auditor internal, manajemen puncak, komite audit, atau auditor 

eksternal harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan status 

organisasi fungsi audit internal dan juga objektivitas individunya. 

 

2.2     Kerangka Pemikiran 

2.2.1  Pengaruh Kompetensi terhadap Fungsi Audit Internal 

 Kompetensi adalah tiap-tiap individu yang melaksanakan penilaian 

sebaiknya adalah profesional audit bersertifikat yang kompeten, berprilaku baik 

danberpengalaman, serta pada tiga tahun terakhir berada di posisi manajerial. 

Mereka sebaiknya memiliki keahlian teknologi informasi dan pengalaman industri 

yang relevan. Individu yang memiliki latar belakang audit kekhususan yang lain 

dapat pula digunakan (Sawyer,2006).  

Menurut Hiro (2006) Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, 

pengendalian dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, 

teratur, dan menyeluruh. 

Hasil penelitian Mansouri et al. (2009), menyatakan bahwa audit harus 

dilakukan dan dilaporkan oleh auditor yang profesional, mengikuti pelatihan 



 
 

 

audit, memiliki pengalaman, dan memiliki kompetensi yang baik. Faktor-faktor 

yang harus dimiliki oleh auditor tersebut akan berpengaruh terhadap suatu fungsi 

dari audit internal tersebut. Selanjutnya menurut Colbert (1993) berpendapat 

bahwa kompetensi auditor internal harus dilakukan dengan kemampuan teknis 

mereka untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas dan merupakan ukuran dari 

kualitas staf individu dan secara agregat. Hal senada juga dikatakan oleh Christie 

(2004) bahwa faktor-faktor yang dapat menentukan kompetensi auditor internal 

adalah pengalaman profesional dan pendidikan anggota dan faktor staf individu 

yang berkaitan dengan departemen dan terdapat juga beberapa faktor lain yang 

dapat mempengaruhi berjalannya suatu fungsi audit internal di antaranya ijasah 

profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan, kibijakan dan prosedur 

audit, praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal. 

 Birkett (1997) berpendapat bahwa kompetensi auditor internal akan 

tercapai apabila dalam menjalankan fungsi audit internal, seorang auditor internal 

memiliki keahlian, menerapkan kecermatan profesional, dan meningkatkan 

kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. 

Menurut Malleta (1993) berpendapat bahwa keefektifan fungsi audit 

internal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kompetensi, objektivitas dan kinerja. 

Akan tetapi faktor terpenting yang yang berhubungan dengan fungsi audit internal 

didalam pengambilan keputusan audit internal yaitu sikap kompetensi dari 

seorang auditor internal. 

 

 



 
 

 

2.2.2  Pengaruh Objektivitas terhadap Fungsi Audit Internal 

Objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan 

auditor internal untuk melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka 

memiliki kayakinan yang jujur dalam hasil kerja mereka. (Sawyer, 2006) 

Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern 

dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi 

internal audit merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk 

mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 

(SPAI, 2004) 

Krishnamoorthy (2002) berpendapat bahwa untuk memahami bagaimana 

tiga faktor (objektivitas, kinerja dan kompetensi auditor internal) dalam 

menjalankan fungsi audit internal yang diidentifikasi oleh standar audit dan oleh 

penelitian sebelumnya yaitu dapat ditentukan bahwa tingkat objektivitas dari 

seorang auditor internal itu merupakan hal yang paling penting dalam menentukan 

kekuatan fungsi auditor internal tersebut. Hal senada dinyatakan oleh Maletta 

(1993) yang menyatakan bahwa berjalannya suatu fungsi audit internal dapat 

dinyatakan berjalan dengan baik apabila seorang auditor internal tersebut 

memiliki tingkat objektivitas yang baik. 

Menurut Colbert (1993) menyatakan bahwa objektivitas adalah kualitas bias 

atau netral dan berhubungan dengan kemampuan staf audit internal untuk 

melawan tekanan organisasi dan ketika menilai objektivitas auditor internal maka 

hal yang dipertimbangkan yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan status 

organisasi fungsi audit internal dan objektivitas dari individu pribadi. 



 
 

 

Menurut Mebra (2010) berpendapat bahwa auditor internal harus memiliki 

sikap mental yang objektif, menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan agar fungsi dapat berjalan dengan baik dengan melihat dari faktor 

integritas, review komunikasi hasil penugasan dan auditor tidak menerima 

imbalan atau hadiah. 

 Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian keterkaitan antara kompetensi dan objektivitas auditor 

internal terhadap keefektifan fungsi audi internal di atas yang mengacu pada 

kerangka pemikiran dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 :  

Kompetensi dan Objektivitas Auditor Internal secara parsial berpengaruh positif 

terhadap Keefektifan Fungsi Audit Internal. 

Hipotesis 2 :  

Kompetensi 

Auditor Internal 

Keefektifan Fungsi 

Audit Internal 

Objektivitas  

Auditor Internal 



 
 

 

Kompetensi dan Objektivitas Auditor Internal secara Simultan berpengaruh positif 

terhadap Kefektifan Fungsi Audit Internal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


