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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Agoes (2004 ; 3), auditing adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistemastis oleh pihak yang independen, terhadap 

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan 

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Menurut Mulyadi (2002 ; 9) auditing yaitu 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. 

Menurut Arens (2003 ; 1) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo 

mengatakan auditing sebagai berikut: 

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang 
informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan 
seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 
melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria 
yang telah di tetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang 
independen dan kompeten”.
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Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa ketentuan – ketentuan 

yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan 

yaitu : 

1. Pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti yang dimaksud dengan bahan 

bukti di sini adalah segala informasi terukur yang diperiksa tersebut memang

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan demi tercapainya sasaran dan kegiatan 

pemeriksaan, diperlukan bukti – bukti dengan jumlah dan mutu yang memadai. 

2. Adanya kesatuan Ekonomi (Economic entity) 

Setiap kali dilakukan audit, luas ruang lingkup pertanggungjawaban auditor harus 

dinyatakan dengan jelas. Yang terutama harus dilakukan adalah menegaskan 

satuan ekonomi yang dimaksud periode waktunya. 

3. Informasi yang terukur dan kriteria yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan 

dilakukan oleh auditor informasi harus sudah tersusun dalam bentuk yang mudah 

diperiksa, kebenaran dan ketelitiannya, misalnya ketelitian penjumlahan, 

perkalian, pencatatan adanya aktiva dan lain – lain. 

4. Auditor harus independen dan kompeten. Seorang auditor harus 

berpengetahuan yang cukup agar dapat memahami kriteria–kriteria yang 

digunakan untuk mengetahui dengan pasti jumlah faktor – faktor yang dibutuhkan

agar pada akhir pemeriksaan dapat menarik kesimpulan dengan tepat.
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2.1.2 Audit Internal

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang didirikan 

dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi 

secara menyeluruh yang bertujuan membantu dan memperbaiki kinerja semua 

tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Aktivitas audit internal menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan 

pengendalian internal. Ketika melaksanakan kegiatannya auditor internal harus 

bersifat objektif dan kedudukannya dalam perusahaan adalah independen.

Selanjutnya pengertian Audit Internal menurut Sawyer (2005 ; 6) adalah 

sebagai berikut :

“Audit Internal is a systematic, objective apparaisal by auditor internal of 

the operation and control within organization by determine whether :

1. Financial and operating information is accurate and reliable

2. Risk to enterprise are identified and minimized

3. External regulation and acceptable internal policies and procedure are 

followed

4. Satisfactory operating criteria are met

5. Recources are used effectively archieved all for the purpose of as 

starting members of the organization in effective discharge of their 

responsibilities
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Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu 

fungsi penilaian yang objektif dan sistematis dalam menilai pengendalian dan 

kegiatan operasi dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh auditor internal 

untuk meyakinkan bahwa :

1. Informasi keuangan dan operasi harus akurat dan reliabel

2. Risiko bisnis dapat diidentifikasi dan diminimalisasi

3. Peraturan, kebijakan dan prosedur telah ditaati

4. Tercapainya kriteria kegiatan operasional organisasi

5. Meyakinkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif serta 

penempatan para anggota organisasi berjalan secara efektif sesuai 

dengan tanggung jawabnya  

Audit internal merupakan bagian dari suatu organisasi yang integral dan  

menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Peran yang 

sangat besar dalam suatu organisasi akan memberikan konstribusi untuk pihak 

manajemen dan pemeriksaan ekstern.

Menurut International Standards for The Proffesional Practice of Internal 

Auditing (2004 : 29), menyatakan bahwa :

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed too add value and improve and organization’s 
operations. It helps organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, dicipline approach to evaluate   and improve the effectiveness 
of risk management, control and governance processes”.

Dari pernyataan di atas menurut International Standards for The 

Proffesional Practice of Internal Auditing (2004 ; 29) dapat disimpulkan bahwa 

audit internal merupakan suatu penilaian atas keyakinan, independen, objektif dan 
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aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 

operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan 

membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan 

pengelolaan organisasi.

Dari pengertian sebelumnya dapat diuraikan kata-kata kunci audit internal 

sebagai berikut :

1. Kegiatan assurance dan konsultasi 

Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi bagi organisasi 

atau perusahaan.

2. Independen dan objektif

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 

internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, yang mana hal ini sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status 

organisasi dan sikap objektif para auditor internal. Status organisasi unit 

audit internal harus memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau 

menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, para auditor 

internal harus melakukan pemeriksaan secara objektif. Objektif adalah 

sikap bebas yang harus dimiliki oleh para auditor internal dalam 

melaksanakan pemeriksaan. 
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3. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

Auditor internal diharapkan dapat membantu organisasi atau perusahaan 

untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Pendekatan yang sistematis dan teratur.

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus tepat pada pokok 

permasalahan/tidak bias, sehingga permasalahan yang dihadapi organisasi 

atau perusahaan dapat segera dideteksi dan diatasi. 

5. Pengelolaan risiko

Auditor internal mempunyai fungsi dalam membantu organisasi dengan 

cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian intern.

6. Pengendalian

Auditor internal memiliki fungsi audit internal untuk membantu organisasi 

dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara 

mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, 

serta mendukung peningkatan pengendalian intern secara 

berkesinambungan.

7. Proses Governance

Auditor internal memiliki fungsi audit internal dalam menilai dan 

memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses 

governance mencapai tujuan-tujuan berikut :
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1) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi.

2) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas.

3) Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat di dalam organisasi.

4) Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan diri, dan 

mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, 

auditor internal, auditor eksternal serta manajemen.

Audit internal adalah katalis untuk meningkatkan efektivitas organisasi 

dan efisiensi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis 

dan penilaian data dan proses bisnis. Dengan komitmen untuk integritas dan 

akuntabilitas, audit internal yang memberikan nilai kepada mengatur badan dan 

manajemen senior sebagai sumber tujuan saran independen. Profesional yang

disebut auditor internal yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan 

audit internal.

Audit internal sebagai perantara untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi suatu organisasi dengan menyediakan wawasan dan rekomendasi 

berdasarkan analisis dan dugaan yang bersumber dari data dan proses usaha. Para 

auditor internal dikenal sebagai karyawan yang dibentuk untuk melakukan audit

internal.
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Berdasarkan pengertian di atas jelas terlihat adanya perbedaan pengertian 

audit iternal antara pengertian lama dan baru, seperti tampak pada tabel 2.1 di 

bawah ini. 

Tabel 2.1

Perbandingan Konsep Kunci Pengertian Audit Internal

Lama 1947 Baru 1999
Fungsi penilaian independen yang 
dibentuk dalam suatu organisasi.

Suatu aktivitas independen objektif

Fungsi penilaian Aktivitas pemberian jaminan keyakinan 
dan konsultasi

Mengkaji evaluasi dan efektivitas 
organisasi sebagai bentuk jasa yang 
diberikan bagi organisasi. 

Dirancang untuk memberikan suatu 
nilai tambah serta meningkatkan 
kegiatan operasi organisasi.

Membantu agar para anggota organisasi 
dapat menjalankan tanggung jawabnya 
secara efektif.

Membantu organisasi dalam mencapai 
tujuannya.

Memberikan hasil analisis, penilaian, 
rekomendasi, konseling dan informasi 
yang berkaitan dengan aktivitas yang 
dikaji dan menciptakan pengendalian 
efektif dengan biaya yang wajar.

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

Sumber : Hiro Tugiman (2006)

Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa audit internal dalam 

suatu perusahaan terkandung pengertian sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat penilaian yang tidak memihak dan objektif, karena 

merupakan bagian yang terlepas dari kegiatan operasi perusahaan.

2. Memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan baik finansial 

maupun nonfinansial.

3. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan akan 

dijalankan seperti yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan perusahaan
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4. Merupakan fungsi staf di dalam operasi perusahaan.

5. Mempunyai tanggung jawab kepada pimpinan perusahaan.

6. Aktivitas penilaian dan pemeriksaan secara terus menerus.

7. Merupakan alat pengendalian bagi manajemen untuk memeriksa dan 

mengevaluasi kecukupan dan keefektifan alat kontrol lain.

8. Memberikan jasa-jasa bagi manajemen yang sifatnya melindungi dan 

membangun melalui laporan-laporan.

9. Memberikan analisis, penilaian, saran, nasehat, dan informasi kepada 

manajemen sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya.

Audit internal merupakan bagian dari suatu organisasi atau suatu 

perusahaan yang integral dan menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan direksi. Peran yang sangat 

penting dalam organisasi atau perusahaan akan memberikan kontribusi untuk 

pihak manajemen dan auditor eksternal. Kegiatan audit internal merupakan cara, 

sekaligus merupakan alat yang digunakan oleh bagian auditor internal dalam suatu 

organisasi atau perusahaan agar fungsi audit yang menjadi wewenang dan 

tanggung jawabnya dapat dilakukan dengan baik. 

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang didirikan 

dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi 

secara menyeluruh yang bertujuan membantu dan memperbaiki kinerja semua 

tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Aktivitas audit internal menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan 
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pengendalian internal. Ketika melaksanakan kegiatannya auditor internal harus 

bersifat objektif dan kedudukannya dalam perusahaan adalah independen. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka penulis 

mengemukakan pendapat tentang pengertian audit internal, yaitu Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004 ; 5), dapat diartikan sebagai berikut :

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

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 melakukan perbaikan atas 

sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit internal juga 

dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006 ; 99) sebagai berikut :

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit 

internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif 

dengan biaya yang wajar”.

2.1.2.3  Ruang Lingkup Audit Internal

Adapun ruang lingkup audit internal mencakup penilaian dan pengujian 

atas kelayakan dan efektivitas dari pengendalian intern perusahaan serta kualitas 
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pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, ruang lingkup auditor internal 

meliputi kegiatan-kegiatan berikut :

1. Reliabilitas dan integritas informasi

2. Menelaah sistem-sistem yang ada untuk ketaatan terhadap kebijakan-

kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, hukum-hukum, dan 

peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi operasi dan laporan, serta 

dapat menentukan apakah organisasi mematuhinya atau tidak.

3. Menilai keekonomisan dan efisiensi dari sumber-sumber yang digunakan.

4. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah operasi dan 

program dilaksanakan sesuai rencana.

5. Standar kerja ruang lingkup audit internal dalam penugasan.

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh 

organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Hiro Tugiman, 2006 ; 41), 

yang mengandung arti bahwa : 

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

dilaksanakan.

2. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian intern 

adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan 

kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi 

akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien.
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3. Tujuan peninjauan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern adalah 

memastikan apakah sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan.

4. Tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah 

memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.

5. Tujuan utama pengendalian intern adalah meyakinkan :

1) Keandalan (reliabilitas dan integrasi) informasi.

2) Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, dan prosedur, 

dan ketentuan perundang-undangan.

3) Perlindungan terhadap harta organisasi.

4) Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

5) Tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6. Pengendalian adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk 

mempertinggi kemungkinan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran, 

manajemen akan merencanakan untuk menyusun dan mengatur 

pelaksanaan berbagai tindakan yang tepat untuk memberikan kepastian 

yang layak atau masuk akal bahwa berbagai tujuan dan sasaran organisasi 

dapat dicapainya. Karenanya, pengendalian merupakan hasil dari 

perencanaan penyusunan dan pengaturan yang dilakukan secara tepat oleh 

manajemen.

7. Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur sedemikian 

rupa untuk memberikan kepastian yang layak dan masuk akal bahwa 

berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.
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8. Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses 

perencanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan apakah 

terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan dan sasaran dapat tercapai. 

Evaluasi terhadap seluruh proses tersebut akan menghasilkan berbagai 

informasi yang dapat digabungkan untuk menilai sistem pengendalian 

intern secara keseluruhan.

2.1.2.4  Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Audit internal biasanya berada pada perusahaan yang relatif besar dan 

memiliki banyak departemen sehingga memerlukan suatu fungsi penilaian seperti 

fungsi audit internal. Tugas audit internal adalah yang diterangkan oleh Mulyadi 

(2002 ; 202) yaitu bertugas menyelidiki dan menilai pengendalian dan efisiensi 

pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi, audit internal juga bertanggung 

jawab untuk memantau kinerja pengendalian internal entitas yang diperiksanya. 

Adapun tanggung jawab audit internal menurut Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP 2004 ; 322) adalah sebagai berikut:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dari informasi lainnya 
kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang 
setara wewenang dan tanggug jawabnya tersebut, auditor internal 
mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang di 
auditnya. Tidak jarang seorang auditor internal juga menasehati seorang 
manajer tentang hal-hal yang menyangkut operasional dalam rangka untuk 
memperbaiki kinerjanya”.

Adanya audit internal merupakan faktor yang penting dalam pengendalian 

internal, keberhasilan audit internal ditentukan oleh adanya kemampuan teknis 
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dari auditor yang cakap. Namun demikian, bantuan dan dorongan dari pimpinan 

perusahaan  mempunyai nilai audit yang cukup besar. 

2.1.2.5  Pelaksanaan Audit Internal

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, maka audit internal harus 

mengetahui tujuan, wewenang dan tanggung jawabnya secara jelas dan 

menyeluruh. Seperti yang dijelaskan The Institute of Internal Auditors Florida

(1995 ; 39) dan The Institute of Internal Auditors UK (1998 ; 54) mengenai  

tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal, yaitu :

“The purpose, authority, and responsibility of the internal auditing 
department should be desefined in formal written document (charter). The 
director should seek approval of the charter by senior management as well 
as acceptance by the board. The charter should (a) establish the 
department’s position within the organization; (b) authorize access to 
access, personnel, physical properties relevant to the performance of 
audits; (c) define the scope of internal auditing activities”.

Tujuan, wewenang dan tanggung jawab tersebut harus didokumentasikan 

secara resmi dan tertulis atas persetujuan dari manajemen senior. Dokumen 

berisikan mengenai : 1) keberadaan mengenai fungsi audit internal dalam 

perusahaan, 2) Kewenangan melakukan hubungan dengan catatan dan dokumen, 

personil, dan properti  perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi 

audit, dan 3) ketentuan terhadap lingkup aktivitas audit.

Menurut SPAI (2004 ; 16) audit internal harus memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab perorangan. Kualitas pelaksanaan audit internal scara kolektif 
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harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, maka tanggung jawab audit intern meliputi penilaian 

dan pemeriksaan kelayakan efektivitas pengendalian intern yang telah ditetapkan 

dan penilaian petugas yang melaksanakan. Berdasarkan penjelasan wewenang, 

tugas dan tanggung jawab pemeriksa intern, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksa intern merupakan fungsi staf, yang lepas dari fungsi administrasi atas 

pencatatan dan fungsi keuangan.

Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal menurut Hiro 

Tugiman (2006 ; 99-100), yaitu :

1. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 

organisasi agar mereka melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, 

penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan 

kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pada 

usaha mengembangkan pengendalian efektif dengan biaya wajar.

2. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus 

dinyatakan dalam dokumen tertulis dengan formal, misalnya dalam 

anggaran dasar organisasi. Anggaran dasar harus menjelaskan tentang 

tujuan bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak 

dibatasi, dan menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki 

kewenangan atas tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa.
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Sedangkan berdasarkan SPAI yang terdiri atas standar atribut, standar 

kinerja dan standar implementasi. Standar atribut berkenaan dengan karakteristik 

organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. 

Standar kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal dan merupakan 

ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik 

terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan 

tindak lanjut. Standar atribut dan standar kinerja berlaku untuk semua jenis 

penugasan audit internal namun standar implementasi hanya berlaku untuk satu 

penugasan tertentu.

Adapun dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut KOPAI 

(2004; 2), memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi 

kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor 

internal.

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang 

lingkup, dan tujuan audit internal.

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kinerja kegiatan operasional organisasi.

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi 

auditor internal.
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6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang 

seharusnya.

7. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi 

kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor 

internal.

Sehingga tujuan, kewenangan, dan tanggung jawan audit internal yang 

merupakan bagian dari standar atribut sesuai dengan SPAI oleh KOPAI (2004;8), 

menyatakan bahwa :

“Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab 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”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan, kewenangan, dan 

tanggung jawab fungsi audit internal dinyatakan dalam Charter Audit Internal. 

2.1.2.6 Tahapan Pelaksanaan Audit Internal

Program pemeriksaan yang telah didukung dan disetujui oleh manajemen 

merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. 

Selain itu program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolak ukur bagi 

para pelaksana pemeriksa.

The Institute of Internal Auditors (1995 ; 39) mengemukakan pelaksanaan 

tugas audit sebagai berikut :

“Audit work should include planning the audit, examining and evaluating 

information, communicating result, and following up”.
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Pelaksanaan tugas audit terdiri dari perencanaan audit, pengujian dan penilaian 

informasi, menyampaikan hasil pemeriksaan, meninjau dan melakukan tindak 

lanjut dari hasil pemeriksaan.

1. Perencanaan Audit

Sebagai langkah awal, perencanaan audit ini berisikan :

1) Menyusun tujuan dan lingkup audit.

2) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang akan diaudit.

3) Menentukan sumber-sumber penting dalam melakukan audit.

4) Memberitahukan kepada auditor mengenai pelaksanaan audit.

5) Melaksanakan atau tepatnya survei terhadap risiko, pengendalian 

untuk mengetahui luas audit yang akan dilaksanakan, dan meminta 

komentar dan saran dari auditee.

6) Menyusun program.

7) Menentukan bagaimana, kapan, dan siapa yang membutuhkan hasil 

dari audit pengesahan rencana audit.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian auditor internal harus 

mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan 

mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.

3. Menyampaikan hasil pemeriksaan

Auditor internal harus menyampaikan atau melaporkan temuan-temuan 

yang diperoleh dari proses audit. 
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4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pemeriksaan internal harus terus meninjau atau melakukan follow up

untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

2.1.3 Auditor Internal

2.1.3.1  Pengertian Auditor Internal

Auditor internal adalah bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. 

Tinjauannya adalah audit terhadap setiap berbagai dari prosedur-prosedur dan 

metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan. 

Pada akhir kegiatannya biasanya diajukan saran-saran rekomendasi manajemen 

untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2002 ; 29) mengatakan bahwa Internal Auditor adalah :

“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun 
perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah 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 bagian organisasi”.

Audit internal juga merupakan bagian dari fungsi pemantauan dalam 

pengendalian internal yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan serta 

efektivitas pengendalian lainnya. Menurut IIA (Institute of Internal Auditors) 

auditor internal adalah :

“Audit Internal merupakan aktivitas pemberian kekayaan serta konsultasi 
yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan 
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memperbaiki operasi organisasi. Auditing internal memantau organisasi 
mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis 
dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses 
manajemen resiko, pengendalian dan pengelolaan”.

Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara independen dan 

objektif yang artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak dapat 

dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh 

dari pelaksanaan audit internal secara independen dan objektif tersebut akan dapat 

diandalkan oleh para pengguna informasi.

2.1.3.2  Jenis-jenis Auditor

Mulyadi (2008 ; 28) mengelompokan audit berdasarkan tipe auditor 

sebagai berikut :

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atau laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : kreditor, 

investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah (terutama 

instansi pajak).

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi 

atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan 
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kepada pemerintah. Meskipun banyak auditor yang bekerja di instansi 

pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah 

auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Audit Intern

Audit Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 

negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah 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 bagian operasi.

2.1.3.3  Tujuan dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Tujuan Auditor Internal adalah membantu manajemen di dalam 

pencapaian sasaran perusahaan, dengan memberikan rekomendasi, konsultasi dan 

informasi mengenai aktivitas yang diauditnya kepada manajemen.

Sedangkan tanggung jawab auditor internal adalah memberikan 

rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diauditnya sesuai 

dengan standar audit, dan standar perilaku profesional yang dituntut kode etik.

Peranan dan tujuan auditor internal tidak hanya bersifat internal, namun 

sudah lebih dimodifikasi yang mana saat ini auditor internal modern lebih 
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menekankan pada adanya suatu value added atau nilai tambah pada semua hal 

yang berkaitan dengan risiko, tata kelola dan pengendalian.

2.1.4 Independensi

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal 

dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana 

sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini 

dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal. 

2.1.4.1 Pengertian Independensi 

Menurut Islahuzzaman (2012 ; 179) menyatakan bahwa independensi auditor 

adalah :

“Auditor yang independen adalah auditor yang tidak dipengaruhi oleh 
berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam 
mempertimbangan fakta yang dijumpainya dalam audit. Independensi 
lebih banyak ditentukan faktor luar diri auditor”.

Standar Profesional Audit Intern mengharuskan bahwa auditor dalam 

penugasannya harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat 

menimbulkan konflik kepentingan atau menimbulkan prasangka yang meragukan 

untuk dapat melaksanakan tugas dan profesinya secara objektif.

Internal auditor dikatakan independen apabila dapat secara bebas 

melakukan pekerjaan pemeriksaannya. Dengan independensi, internal auditor 

mendapat pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa dan tidak memihak 

sehingga pelaksanaan pekerjaannya menjadi layak. Internal auditor harus 

independen terhadap aktivitas bagian-bagian yang diperiksanya pada perusahaan. 
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Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi 

dapat juga diartikan adanya kejujuran di dalam  diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 

2008 ; 52).

Berdasarkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI, 1110) fungsi audit 

internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut 

memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi internal 

audit memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan Dewan 

Pengawas Organisasi.

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI, 1100) audit internal 

dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan 

objektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan auditor internal untuk 

melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. Independensi dan objektivitas 

dapat dicapai melalui status organisasi dan sikap objektif dalam melaksanakan 

tugasnya.  

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka internal auditor 

tidak bertanggung jawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Bagian ini harus 

mempunyai wewenang dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam 

perusahaan sehingga dalam melakukan kegiatannya, internal auditor dapat 

bertindak objektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya internal 
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auditor tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang akan 

diaudit sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam organisasi. 

Tugiman (2006 ; 20) menyatakan bahwa “Para auditor internal dianggap 

mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif”.

Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak 

memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status 

organisasi dan sikap objektivitas para auditor internal.

2.1.4.2  Aspek-aspek Independensi

Dalam Arens (2010 ; 113) mengklasifikasikan independensi dalam dua 

aspek, yaitu :

1. Independence in fact exists when the auditoris acctually able to maintain 

an unbiassed attitude throughout the audit.

2. Independence in appearance is the result of others interpretations of this 

independence.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Independence in fact (independensi dalam fakta)

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang 

erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila 

kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak 

sepanjang pelaksanaan auditnya.



33

2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan)

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan 

pelaksanaan audit. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan 

baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui 

laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor 

independen bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam 

penampilan. Oleh karena itu, independensi dalam penampilan sangat 

penting bagi perkembangan profesi auditor.

2.1.4.3 Indikator Independensi

Mantz dan Sharaf (1980) dalam karya terkenal mereka, “The Philosophy 

of Auditing” (Filosofi Audit), memberikan beberapa indikator independensi 

profesional, “ Indikator tersebut memang diperuntukan bagi akuntan publik, tetapi 

konsep yang sama dapat diterapkan untuk auditor internal yang ingin bersikap 

objektif.” Indikator-indikatornya adalah :

1. Independensi dalam program audit

1) Bebas dari intervensi manajerial atas program audit.

2) Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit.

3) Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang 

memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.

2. Independensi dalan verifikasi

1) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan 

karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
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2) Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen 

selama verifikasi audit.

3) Bebas dari segala manajerial yang berusaha membatasi aktivitas 

yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti.

4) Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi 

audit.

3. Independensi dalam pelaporan

1) Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak yang signifikan 

dari fakta-fakta yang dilaporkan.

2) Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang 

signifikan dalam laporan audit.

3) Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan 

rekomendasi dalam interpretasi auditor.

4) Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor 

mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

2.1.5 Kompetensi 

Standar umum pertama (SA seksi 210 SPAP 2001) menyebutkan bahwa: 

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”.
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2.1.5.1 Pengertian Kompetensi

Seorang yang kompeten diartikan sebagai seorang yang cukup dan 

berkuasa dalam menentukan atau merumuskan sesuatu. 

Menurut Mulyadi (2010 ; 58) pengertian kompetensi yaitu :

“Kompetensi menunjukan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan mutu 

tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang 

anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.

Institute of internal auditors ethical principles and code of ethics yang 

dikutip oleh Arens, Randal dan Marks.S (2006 ; 771), mengatakan bahwa :

“Competency internal auditor apply the knowledge, skills, and experience 

needed in the performance of internal auditing service”.

Sedangkan menurut Hiro, (2000:18), mengatakan bahwa :

“Kompetensi adalah kemampuan profesional merupakan tanggung jawab 

dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksa internal”.

Berkaitan dengan kompetensi, dibutuhkan kompetensi lebih bagi auditor 

internal untuk dapat  membantu manajemen dalam upaya mencegah, mendeteksi 

dan mengurangi terjadinya risiko yang signifikan. 

Kompetensi auditor internal menjadi sangat penting sebagai penunjang 

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kompetensi itu 

sendiri menurut The institute of Internals Auditor’s (IIA), (2009) yaitu: Internal 

auditors apply the knowledge, skill, and experience needed in the performance of 

internal audit services.
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Kompetensi merupakan tanggung jawab bagian audit internal dari setiap 

auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan harus 

menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki 

kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melakukan 

pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa kompetensi auditor 

adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan 

yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan 

seksama. Maka, audit yang dilaksanakan dengan objektif, cermat dan seksama 

akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

2.1.5.2 Indikator Kompetensi

Kompetensi auditor menurut Rai Agung (2008) dalam Ika Sukriah (2009) 

adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan 

benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki :

1. Mutu personal yang baik

1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu 

menangani ketidakpastian

2) Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta 

menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif.

3) Mampu bekerjasama dengan tim

2. Pengetahuan yang memadai

1) Memiliki kemampuan untuk melakukan reviu analitis
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2) Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami 

organisasi

3) Memiliki pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik

4) Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam 

mengolah angka dan data.

3. Keahlian khusus di bidangnya

1) Memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan 

membaca cepat

2) Memahami ilmu statistik serta mempunyai keahlian menggunakan 

komputer

3) Memiliki kemampuan untuk menulis dan mempresentasikan laporan 

dengan baik

Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah / sertifikat yang 

dimiliki serta jumlah / banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam 

pelatihan-pelatihan, seminar, atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang 

dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar/simposium 

diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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2.1.6 Pengendalian Internal 

2.1.6.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal dalam Committe on Auditing Procedures, SAS 

(Statement on Auditing Standards) No.1 1948-AICPA (dalam Andayani 2007) 

mengatakan bahwa :

“Internal control comprises the plan of organization an all of the 
coordinate methods ang measures adopted within a bussiness to safeguard 
its assets, check the accurary and reliability of its accounting data, 
promote operational efficiency and encourage adherence to prescribed 
managerial policies. This definition posibbly is broader than the meaning 
sometimes attributed to them. It recognizes that a system of internal
control extends beyond these matters which relate directly to the functions 
of the accounting and financial department”.

Dari pengertian tersebut dikatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari 

rencana organisasi yang mengkoordinasikan melakukan pengukuran dalam suatu 

usaha untuk (i) mengamankan asset (harta perusahaan), (ii) mengecek keakuratan, 

dan (iii) data akuntansi yang dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan

operasional secara efisien dan meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan 

manajerial. 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dalam Herbert 

(1979 ; 121-122) mengatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari 

pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Selanjutnya, 

mendefinisikan pengendalian internal terdiri dari pengendalian internal sebagai 

rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-

pengukuran yang diterapkan di perusahaan.
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2.1.6.2  Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan agar:

 Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.

 Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.

 Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan 

pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dapat menyediakan 

informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen 

perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman 

dalam perencanaan

2.1.6.3  Elemen Pengendalian Internal

Sawyer et.al., (2003 ; 66) mengatakan bahwa terdapat lima komponen 

pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (committe of 

sponsoring organization) atau disebut dengan model pengendalian COSO. Kelima 

komponen tersebut adalah :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen 

dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi 

tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan 

pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam 

persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi 
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manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur 

organisasi (terpusat atau ter desentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. 

Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar 

keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

2. Penentuan risiko

Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya 

risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan 

bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah di 

identifikasi dapat dianalisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan 

intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja 

sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau 

mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur 

pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:

 Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.

 Pelimpahan tanggung jawab.

 Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.

 Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari 

pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring 

diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin 
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ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 

pada perusahaan.

Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat 

menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, 

peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan 

pelaporan eksternal.

5. Pengawasan 

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan 

kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian 

intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau 

sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat 

dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda 

peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat 

terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur 

korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal 

adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem 

pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian 

atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan.
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2.1.7 Risiko Pengendalian Internal 

Risiko audit adalah risiko dimana auditor akan menarik kesimpulan bahwa 

laporan keuangan disajikan dengan layak dan oleh karenanya dapat dikeluarkan 

pendapat audit tanpa kualifikasi, dimana dalam kenyataan laporan keuangan  

tersebut tidak disajikan secara materiil atau terjadinya salah saji yang materiil. 

Risiko inheren adalah antisipasi auditor bahwa terdapat kesalahan yang 

melampaui jumlah yang masih dapat ditolerir dalam suatu segmen sebelum ia 

mengevaluasi keefektifan pengendalian akuntansi internal. Risiko pengendalian 

(control risk)  adalah antisipasi auditor bahwa kesalahan yang melebihi jumlah 

yang masih bisa ditolerir dalam suatu segmen tidak akan dapat dicegah atau 

dikendalikan, dideteksi oleh struktur pengendalian internal klien. 

Risiko pengendalian (control risk) adalah risiko bahwa salah saji material 

yang bisa terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat 

waktu oleh struktur, kebijakan atau prosedur pengendalian internal suatu entitas. 

Beberapa risiko pengendalian akan tetap ada karena adanya keterbatasan yang 

melekat pada struktur pengendalian internal.  Seorang auditor bisa menilai risiko 

pengendalian pada tingkat maksimal jika kebijakan maupun prosedur tidak efektif 

atau menghabiskan banyak biaya untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Penilaian risiko (risk assessment) entitas untuk tujuan pelaporan keuangan 

merupakan identifikasi analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan 

dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia. 
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Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan 

dengan peristiwa dan transaksi khusus. Risiko yang relevan dengan pelaporan 

keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat 

terjadi dan secara  negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, 

manajemen dalam laporan keuangan.

2.1.7.1 Penetapan Risiko Pengendalian

Apabila auditor telah mendapatkan informasi deskriptif dan bahan bukti 

yang mendukung rancangan dan operasi struktur pengendalian internal, dapat 

dibuat penetapan risiko pengendalian berdasarkan tujuan audit terkait transaksi. 

Langkah pertama dalam penetapan adalah mengidentifikasi tujuan audit 

terkait transaksi dalam penetapan yang diterapkan. Langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi kebijakan dan prosedur yang berperan dalam pencapaian 

masing-masing tujuan.  Auditor mengidentifikasi pengendalian yang disebut 

dengan pemahaman melalui informasi deskriptif tentang struktur pengendalian. 

Dalam melakukan analisis ini tidak perlu memperhatikan setiap pengendalian. 

Auditor hanya mengidentifikasi dan memasukan pengendalian yang diperkirakan 

memiliki akibat paling besar dalam memenuhi tujuan pengendalian (pengendalian 

kunci), alasannya adalah cukup untuk memenuhi tujuan pengendalian dan 

memberikan efisiensi pada audit. 
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Langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam penetapan risiko :

1. Matriks risiko pengendalian

Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian dalam 

membantu dalam proses mengidentifikasi pengendalian dan 

kelemahan, dan dalam penetapan risiko pengendalian.

2. Menetapkan risiko pengendalian 

Apabila pengendalian dan kelemahan telah diidentifikasi dan 

dikaitkan dengan tujuan pengendalian, maka dapat dilakukan 

penetapan risiko pengendalian. 

3. Mengkomunikasikan kondisi yang dapat dilaporkan 

Kondisi yang dapat dilaporkan adalah infomasi yang menjadi 

kepentingan komite audit dalam memenuhi tanggung jawabnya, 

umumnya merupakan informasi yang berkaitan dengan kekurangan 

yang besar dalam rancangan atau operasi struktur pengendalian 

internal.

2.1.7.2  Indikator Risiko Pengendalian Internal 

Menurut Risk Management Standar (4360 ; 2004), manajemen risiko 

adalah kultur, proses, dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang 

potensial dan sekaligus mengelola dampak yang merugikan. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pengelolahan risiko, antara lain:
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1. Menetapkan Konteks

Konteks disini adalah tujuan perusahaan atau disebut dengan visi dan 

misi perusahaan.

2. Mengidentifikasi Risiko

Identifikasi melalui pertanyaan what, when, where, why, dan how

berkaitan dengan kecenderungan dari munculnya risiko. Semakin 

lengkap data yang dikumpulkan dalam proses identifikasi ini, maka 

kita akan semakin mudah dalam mencari solusi bagi pengendalian 

setiap risiko yang muncul.

3. Menanalisis Risiko

Menentukan tingkat pengendalian terhadap risiko-risiko tersebut 

dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan serta 

konsekuensinya terhadap tingkat risiko. Proses ini membantu 

memahami kemungkinan terjadinya risiko beserta dampak dari setiap 

risiko bila nantinya benar-benar terjadi, serta mengetahui apakah suatu 

risiko dapat diterima atau tidak.

4. Mengevaluasi Risiko

Apabila risiko itu menurut hasil evaluasi tidak diterima maka kita akan 

dapat melakukan identifikasi kembali opsi-opsi penanganan yang akan 

kita pilih, menyiapkan rencana penanganan risiko, menerapkan 

rencana pengendalian risiko.
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5. Penanganan Risiko

Menentukan prioritas penanganan dan penentuan batas toleransi 

apabila risiko tersebut tidak dapat dikelolah seluruhnya. Batas toleransi 

ini akan menentukan seberapa jauh suatu risiko dapat diterima.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu perusahaan memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam setiap, 

kegiatan operasinya. Supaya tujuan-tujuan tersebut tercapai, dalam operasionalnya 

perusahaan membutuhkan fungsi pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk 

memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

diselesaikan seperti yang direncanakan atau ketentuan-ketentuan kinerja aktual 

diperbandingkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu pengawasan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah 

dengan memfungsikan kegiatan pemeriksaan perusahaan atau audit internal. 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja perusahaan, mencari 

kepastian dan keakuratan dari objek yang diaudit dan memberikan rekomendasi 

yang tepat bagi manajemen perusahaan.

Audit internal merupakan bagian dari perusahaan dimana melakukan suatu 

rangkaian proses dan teknis dalam mencari kepastian atas keakuratan informasi 

keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang ditetapkan.

Kegiatan audit internal tersebut dilaksanakan oleh ahli yang disebut 

auditor internal. Auditor internal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

oleh struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah memberikan 
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pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Dalam melakukan tugasnya 

seorang auditor internal dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berbagai hal 

yang mendukung pekerjaannya dan kemampuan tersebut harus ditingkatkan 

secara terus menerus.

Seorang auditor internal yang memadai, mampu melaksanakan fungsi-

fungsi audit internal, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab audit 

internal secara efektif.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Risiko Pengendalian Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal memerlukan kompetensi 

dan bertindak independensi sehingga kinerja auditor sesuai dengan yang 

diharapkan. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang auditor 

internal sebagai independen dan kompetensi agar nilai audit atas kualitas audit 

juga meningkat, sehingga auditor internal dituntut untuk bertindak dengan 

profesionalisme tinggi.

Kinerja auditor internal merupakan hal yang penting untuk efektivitas 

pelaksanaan audit internal di dalam perusahaan. Auditor internal dituntut memiliki 

kompetensi dan melaksanakan pekerjaannya dengan independen, sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan serta adanya supervise dan reviews.

Menurut Mulyadi (2002 ; 58) pengertian kompetensi yaitu:

“Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah / sertifikat yang 
dimiliki serta jumlah / banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam 
pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat 
yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar / 
symposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap 
dalam melaksanakan tugasnya”.
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Dengan adanya kompetensi auditor internal yang baik akan meminimalkan 

risiko yang terjadi pada suatu perusahaan. Untuk itu dikatakan bahwa kompetensi 

auditor internal berpengaruh terhadap risiko pengendalian internal. 

2.2.2 Pengaruh Independensi terhadap Risiko Pengendalian Internal

Seorang auditor, sekalipun seorang ahli, apabila tidak mempunyai sikap 

independen dan mengumpulkan informasi akan tidak berguna, sebab informasi 

yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah tidak bias (Arens dan 

Loebbecke, 2000 ; 4). Independen adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi 

efektivitas audit internal.

Independensi berkaitan dengan objektivitas terutama dengan 

kecenderungan emosional. Pemisahan organisasi dan status yang memadai bagi 

auditor internal membebaskan auditor internal dari suatu kecenderungan 

emosional terhadap pihak yang diaudit.

Untuk mendapat kepercayaan yang lebih banyak, selain independen, 

auditor internal juga dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya. 

Kemampuan profesional yang dimiliki auditor internal secara individu ataupun 

secara kolektif harus sesuai dengan bidang audit yang akan dilaksanakannya. 

Auditor di tuntut untuk mempertahankan independensi dan objektivitasnya 

dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Independensi berarti bebas dari 

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada pihak 

lain. Jadi independensi auditor internal berpengaruh terhadap risiko pengendalian 

internal.
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Selain itu dengan adanya pengaruh kompetensi dan independensi auditor 

internal dalam meminimalkan risiko pengendalian internal yang terjadi pada suatu 

perusahaan atau organisasi dapat dilihat dari  keahlian dan kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang auditor internal dan hasil pemeriksaan audit yang tidak 

dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Risiko pengendalian yang mungkin akan 

terjadi pada suatu organisasi dapat diminimalisir secara efektif dan efisien, hal ini 

dapat dilihat dari kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor internal 

tersebut. Sehingga berdasarkan logika di atas maka independensi, kompetensi 

auditor internal memiliki pengaruh terhadap risiko pengendalian internal, maka 

kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

a. Garis bersambung                              hubungan parsial

KOMPETENSI (X1)

INEPENDENSI (X2)

RISIKO PENGENDALIAN 
INTERNAL (Y)
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b. Garis putus-putus   --------------          hubungan simultan

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah :

H1 : Kompetensi dan independensi auditor internal secara parsial       

berpengaruh terhadap Risiko Pengendalian Internal

H2 : Kompetensi dan Independensi Auditor Internal secara simultan 

berpengaruh terhadap Risiko Pengendalian Internal


