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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Audit Internal 

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal 

 Pada saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai 

dengan tuntutan berkembangnya dunia usaha dan perekonomian yang menuntut 

suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya secara profesional yang berarti 

audit internal sangat berperan agar pemanfatan sumber daya lebih efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuan perusahaan.  

Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan Hiro Tugiman (1997:11).  

Sedangkan menurut Sawyer (2005:10) audit internal adalah sebuah 

penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal 

terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk 

menentukan apakah: (a) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat 

diandalkan; (b) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasikan dan 

diminimalisasi; (c) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang 

bisa diterima telah diikuti; (d) kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi; 

(e) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (f) tujuan 

organisasi telah tercapai dengan efektif. Pada bulan Juni 1999, audit internal 
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secara resmi diredefinisi kembali oleh Board of Directors IIA dalam Amin W. 

Tunggal (2000:3). Definisi baru tidak hanya merefleksikan perubahan yang telah 

terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan audit internal menuju 

peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang.  

Definisi yang baru tersebut adalah: 

“Internal auditing is an independent, objectives assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operation. It 

helps an organization accomplish it’s objectives by bringing a systematic, 

disclined approach to avaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control and governance process.” 

 

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah kegiatan 

assurance dan konsultasi yang independent 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 

efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses governance. 

 Dari ketiga definisi tersebut dapat dikatakan bahwa lingkup kegiatan audit 

internal adalah memberi jaminan dan pelayanan terhadap manajemen serta 

konsultasi atas empat hal; (1) memberikan nilai tambah kegiatan (2) evaluasi (3) 

meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko (4) membentuk tata kelola 

perusahaan yang baik (good governance).  
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2.1.1.2 Ruang Lingkup Audit Internal 

Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang luas dan kompleks 

meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administratif maupun 

operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal 

adalah membantu manajemen dalam mengawasi berjalannya roda organisasi. 

Namun demikian audit internal bertindak sebagai mata-mata tetapi merupakan 

mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap permasalahan yang 

dihadapi. 

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99-100), 

sebagai berikut: 

“Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem 

pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan 

keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta 

kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

Pemeriksaan internal harus: 

a) Me-review keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan 

operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengklasrifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 

b) Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan 

kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan 

peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta 

harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan 

hal-hal tersebut. 

c) Me-review berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan 

bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 

d) Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya. 

e) Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya 

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah 

kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan.” 
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Sesuai dengan yang telah dikemukakan IIA, maka The Institute of 

chartered Accountans in Australia (ICAA) dalam Hiro Tugiman (2004:14) 

tentang ruang lingkup audit internal mengemukakan: 

“The scope and objectives of internal audit vvary and are dependent upon 

the size and structure of the entity and the riquirements of its management. 

Normaly however  internal audit operates in one or more of the followinng 

areas: (a) review of accounting  system and related internal controls; (b) 

examination of the managemen of financial and operating information; (c) 

exemination of economy, efficiency and effectiveness of operation 

including non-financial control of an organization.” 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor internal 

luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat 

diketahui bahwa sebagian auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi, 

atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir, atau 

mengevaluasi pengendalian dan atau operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan 

menrekomendasikan tindakan korektif pada manajemen. Seluruh hal tersebut 

dilakukan dengan posisi independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat 

meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakuratan catatan 

akuntansi, mengkaji pengendalian sstem informasi yang dikomputerisasi, hingga 

pemberian konsultasi internal. 

 

2.1.1.3 Tanggung Jawab Audit Internal 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:21), tanggung jawab departemen 

bagian audit internal sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program audit 

internal perusahaan. Direktur audit internal mengarahkan personil dan 
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aktivitas-aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana 

tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan 

program yang telah dibuat untuk persetujuan. 

2. Tanggung jawab audit supervisor adalah membantu direktur audit internal 

dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam 

mengkoordinasikan usaha auditing dengan auditor independen agar 

memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha. 

3. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan  

instruksi untuk area audit yang ditugaskan auditing supervisor. Senior 

auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit. 

4. Tanggung jawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu 

lokasi audit. 

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab auditor internal 

sangat luas tergantung dari besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Dalam 

menjalankan tanggung jawabnya audit internal terbagi menjadi beberapa bagian, 

yang setiap bagiannya memiliki tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, 

pimpinan audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang tertulis 

maupun tidak tertulis. Cukup luasnya tanggung jawab audit internal memerlukan 

suatu konsep yang dapat diterapkan oleh setiap bagian audit internal ataupun 

dengan auditee agar memperoleh kemudahan dalam menjalankan tanggung 

jawabnya. Konsep tersebut dapat berupa konsep kemitraan dengan pihak 

manajemen akan memperkuat kebebasan pengawas internal dalam 
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mengemukakan pendapat dan akan meningkatkan efektivitas pengawas secara 

keseluruhan. 

 

2.1.1.4 Independensi Audit Internal 

 Audit internal harus independensi dan objektif dalam pelaksanaan 

kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak 

memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai bila audit internal diberikan 

status dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman 

(2006:16), yaitu: 

Independensi: audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. 

a. Status organisasi: status organisasi dari unit audit internal (bagian. 

pemerikasaan internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi 

dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan 

kepadanya 

b. Objektifitas: para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah 

melaksanakan tugasnya secara objektif. 

Hiro Tugiman (1994:20), mengemukakan bahwa, 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 dapat diperlukan atau/penting bagi 

pemeriksa sebagai mana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status 

organisasi dan sikap objektif para auditor internal. 
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Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa independensi audit internal dapat 

terlihat dari tanggung jawabnya yaitu internal auditor bertanggung jawab kepada 

pejabat yang memiliki otoritas yang memadai. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan dengan ruang lingkup audit internal yang luas, kegiatan audit internal 

membutuhkan seorang auditor internal yang independen dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

 

2.1.1.5 Kemampuan Profesional Audit internal 

 Perkembangan audit internal dapat dikatakan bersumber dari 

meningkatnya kompleksitas operasi perusahaan serta ruang lingkup yang cukup 

luas. Pertumbuhan perusahaan membatasi seorang manajer untuk mengawasi 

masalah operasional sehingga menjadikan audit internal salah satu fungsi yang 

sangat penting. Oleh karena itu, auditor internal sekarang ini dituntut untuk 

memiliki kemampuan atau kompetensi yang memenuhi standar profesional 

seorang auditor internal.  

Sesuai dengan uraian di atas maka, Konsorsium Organisasi Profesi 

Audit Internal (2004:16), menyatakan bahwa kemampuan atau kompetensi 

profesionalitas seorang audit internal, mencakup: 

1. Keahlian  

Auditor internal harus memiliki pengeahuan, keterampilan, dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit 

internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuann 
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keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tangggung jawabnya. 

a) Penanggung jawab fungsi audit internal harus memperoleh saran dan 

asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan 

sebagian atau seluruh penugasannya. 

b) Auditor internal harus memiliki keahlian yang memadai untuk dapat 

mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. 

c) Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki peengetahuan tentang 

risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknoligi informasi 

dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia. 

2. Kecermatan Profesional 

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang 

layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. 

Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu 

mempertimbangkan: 

a) Ruang lingkup penugasan. 

b) Kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam penugasan. 

c) Kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 

governance 

d) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dala penugasan. 

e) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik 

analisis lainya. 
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3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 

 

2.1.1.6 Pelaksanaan Audit Internal 

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro 

Tugiman (2006:53-78), adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan harus didokumentasikan dan mencakup: 

a) Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. 

b) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa. 

c) Menentukan sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan audit. 

d) Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu. 

e) Melakukan survey langsung. 

f) Menulis program audit. 

g) Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan. 

h) Mendapatkan persetujuan dan perencanaan pekerjaan audit. 

2. Proses 

a) Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup 

dikumpulkan. 

b) Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sampel harus dipilih. 

c) Proses pengumpulan analisis dan interpretasi serta dokumentasi harus 

diawasi untuk memelihara objektivitas. 

3. Audit internal harus harus melaporkan hasil audit 
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a) Laporan ditulis setelah pekerjaan audit selesai. 

b) Audit internal harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan 

rekomendasi-rekomendasi dengan pihak manajemen. 

c) Laporan harus objektif dan jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu. 

d) Laporan mencakup rekomendasi untuk memelihara dan pernyataan 

keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi. 

e) Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan. 

4. Pemeriksaan internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan 

tindakan yang pantas telah dilakukan. 

Dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas audit internal tersebut dapat 

dikatakan bahwa audit internal mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang 

berhubungan dengan aktivitas kepatuhan, pengujian,dan penilaian. 

Aktivitas kepatuhan (compliance) dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan terhadap prosedur, rencana, kebijakan dan prinsip akuntansi yang telah 

ditetapkan oleh manajemen dan terhadap peraturan-peraturan pemerintah. 

Aktivitas pengujian (verification) dilakukan untuk menguji keandalaan 

data-data ynag disajikan atau dihasilkan oleh tiap-tiap bagian perusahaan yang 

meliputi pengujian terhadap pengamanan harta perusahaan dari kemungkinan 

kerugian. 

Aktivitas penilaian (evaluating) sangat erat kaitannya dengan kelayakan 

dan aktivitas pengendalian interen perusahaan seperti penilaian terhadap efisiensi 

operasi dan prosedur pencatatan serta penilaian terhadap pelaksanaan otorisasi, 
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memastikan sumber daya digunakan dengan efektif dan efisien serta tingkat 

kualifikasi hasil penugasan yang berkaitan satu sama lain. 

2.1.2 Transparansi Dan Akuntabilitas 

2.1.2.1 Transparansi 

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance 

(Mardiasmo, 2004). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, 

seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus 

memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. 

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku 

perumus dan pelaksana kebijakan maupun pemerintah berkewajiban untuk 

terbuka dan bertangung jawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Salah 

satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan yaitu dengan menyediakan informasi 

keuangan daerah secara transparan kepada publik atau masyarakat. 

Transparansi menurut Marisi P. Purba (2012:25) adalah:  

“keterbukaan informasi kepada pihak stakeholder perusahaan. Manajemen 

perusahaan harus memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan 

dan operasional perusahaan secara akurat, benar, dan tepat waktu. Dengan 

adanya prinsip keterbukaan informasi tersebut, para steakholder 

perusahaan yang melakukan pengambilan keputusan diharapkan tidak 

tersesat.” 

Dari uraian diatas, kita dapat mengetahui bahwa transparansi di suatu 

Negara dapat tercipta apabila pemerintah Negara tersebut memberikan kebebasan 

bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.  
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Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 

hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan, sedangakan yang dimaksud dengan informasi menegenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Pemerintah 

mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. 

Prinsip transparansi menuntut adanya kebebasan arus informasi dimana 

proses institusi dan informasi secara langsung bisa diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Informasi yang memorial harus tersedia sehingga bisa dipahami 

dan dimonitor oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan 

demikian transparansi memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk 

mengetahui apa yang telah dicapai oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya 

yang dimiliki. 

Beberapa manfaat penting dari adanya transparansi adalah: 

1. Mencegah korupsi 

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan 

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan 

lebih mampu mengukur kinerja pemerintah 

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk 

memutuskan kebijakan tertentu. 
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Jadi kesimpulan dari uraian prinsip transparansi dalam hal ini adalah harus 

menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap 

permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah. Transparansi publik 

berarti mencakup mengenai keadaan keuangan dan kinerja pemerintahan. Oleh 

sebab itu, peran seorang auditor internal didalam mengaudit laporan pemerintahan 

daerah sangatlah penting agar prinsip ini dapat terwujud. 

 

2.1.2.2 Akuntabilitas 

 Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas 

memberikan laporan mengenai penugasaan atas uang-uang publik dan kinerjanya. 

Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat  

relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh judgement mengenai 

akuntabilitas. 

Mardiasmo (2004:67) mengatakan: 

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewenagan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”  

 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu 

yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan 

yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawabannya. 

 Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa 

publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
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pihak yang memberi mereka kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam 

konsep akuntabilitas tidak terbatas dalam laporan pertanggungjawaban saja, tetapi 

mencakup praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan 

informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkaran yang 

mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban dan dalam 

suasana yang transparan dan demokratis serta kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat. 

 Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau unit 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabkan 

secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit 

organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas. 

 

2.1.3 Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Transparansi dan     

Akuntabilitas  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:751) pengertian peran 

adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

di masyarakat. Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa peran itu 

sangatlah penting untuk seseorang, dimana peran itu menggambarkan tingkah 

laku (attitude) yang diterapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai 
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kedudukannya dalam suatu sistem. Peran tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial 

baik dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. 

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pengertian peran audit 

internal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Seperti kita ketahui, fungsi audit internal adalah penilaian 

independen dari internal kontrol organisasi, termasuk pengendalian terhadap 

laporan keuangan. Tujuan audit internal bagi suatu perusahaan tidak hanya 

sekedar untuk mengamati dan mengecek kegiatan secara fisik saja, tetapi juga 

melaksanakan suatu fungsi yang sangat berguna dalam melakukan pengecekan 

secara periodik terhadap catatan-catatan dan untuk menetapkan kebenaran catatan 

tersebut, mengevaluasi pengendalian internal dan mengecek adanya ketaatan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

Fungsi-fungsi audit internal di atas dapat dibahas sebagai berikut : 

a. Verifikasi  

Verifikasi mendorong kebenaran informasi karena verifikasi dilakukan 

untuk memeriksa kewajaran, catatan, dan laporan yang dihasilkan. 

b. Evaluasi  

Kegitan ini merupakan tanggung jawab auditor internal yang paling sulit 

dan paling diukur hasilnya. Evaluasi mencakup dua fungsi penilaian 

terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat manajemen. Evaluasi ini 

meliputi penemuan kelemahan-kelemahan yang ada pada objek yang 

diaudit yang kemudian menghasilkan rekomendasi.  

c. Compliance  



22 

Audit yang dilakukan untuk menilai ketaatan dan kepatuhan prosedur dan 

kebijakan yang ada perusahaan/instansi.  

Untuk memperkuat struktur pengendalian manajemen pemerintah maka 

pemberdayaan peran dan fungsi audit internal menjadi suatu hal yang mutlak 

untuk direalisasikan. Kejelasan dan terarahnya fungsi dan peran audit internal 

dalam suatu organisasi secara tidak langsung meningkatkan efektivitas 

pelakasanaan audit oleh audit eksternal, dengan adanya kerja sama yang harmonis 

antara auditor internal dan eksternal maka hal tersebut akan memberikan jalan 

dalam pencapaian tujuan dan fungsi audit dalam mewujudkan laporan keuangan 

yang transparan dan akuntabilitas. 

 

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran audit internal 

dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah 

daerah yang dikutip dari salah satu sumber penelitian adalah :  

 

1. Yohanes Joni Pambelum (2012) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Joni Pambelum (2009). 

Menyatakan bahwa auditor internal Pemerintah mempunyai peran yang signifikan 

di dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Kegiatan pokok audit 

internal yaitu menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian 

internal yang ada dalam organisasi. 
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2. Diana Sari (2012) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diana Sari (2012) atas pengaruh 

pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah 

menyatakan bahwa berdasarkan analisis statistik maka diperoleh koefisien 

determinasi (DK) 51,22% dengan tingkat signifikan 5%. Dengan demikina dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan 

keuangan dengan arah hubungan positif. Hubungan yang terjadi merupakan 

hubungan yang kuat dan searah, dimana peningkatan pengendalian internal yang 

terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan 

pemerintah Kota Cimahi.  

 

3. Trimanto S. Wardoyo (2010) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan korelasi rank 

spearman diperoleh Rs sebesar 0.872. Ini artinya terdapat hubungan yang sangat 

kuat dan positif antara peran dari auditor dalam menunjang pelaksanaan GCG. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit internal dapat menunjang pelaksanaan 

GCG. Jadi, hipotesis yang telah ditetapkan dapat diterima, yakni terdapat peran 

yang signifikan antara auditor internal dalam menunjang pelaksanaan GCG. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan yang 

menggambarkan keadaan keuangan di perusahaan. Laporan keuangan juga 

digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
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penting yang berhubungan dengan perusahaan dan merupakan salah satu sarana 

komunikasi tertulis perusahaan dengan investor seperti keputusan investasi dari 

calon invesor. Laporan keuangan terdiri atas bebarapa komponen utama yaitu 

laporan laba rugi komperhensif, laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan 

arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan neraca komparatif. Dikarenakan 

laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam menentukan keputusan 

investasi maka perlu diperiksa oleh pihak yang independen untuk memberikan 

keyakinan bahwa laporan tersebut menggambarkan keadaan perusahaan yang 

sebenanya. 

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan 

keuangan tersebut perlu diperiksa oleh seorang auditor, karena peran seorang 

auditor sangatlah penting untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya dari hasil opininya. Didalam sebuah badan tentunya terdapat seorang 

auditor internal, yang dimana tugasnya bertujuan untuk menilai yang dilakukan 

oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, 

efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akuntansi) perusahaan, serta pengendalian 

intern yang terdpat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu 

pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya 

dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan 

yang di audit. Atas dasar tersebut dibutuhkan suatu pengendalian internal. 

Seorang auditor internal yang memadai dituntut mempunyai independensi yang 

tinggi, kompentensi yang memadai, mampu melaksanakan fungsi-fungsi audit 
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internal, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab audit internal 

secara efektif. 

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal memerlukan kompetensi 

dan bertindak independensi sehingga kinerja auditor internal sesuai dengan yang 

diharapkan. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang auditor 

internal sebagai independen dan kompetensi agar nilai audit atau 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 sepervise dan review berkala dari 

pihak berwenang. 

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari standar audit yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam 

semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi harus dipertahankan 

oleh auditor. Jadi akivitas audit internal menjadi pendukung utama untuk 

tercapainya tujuan pengendalian internal. Ketika melaksankan kegiatan audit  

internal harus bersifat objektif dan kedudukannya dalam perusahaan adalah 

independen. Jadi sangatlah penting bagi seorang auditor internal yang 

berkompeten untuk memiliki sikap independensi didalam pemeriksaan laporan 

keuangan. 
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Laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang data 

dalam laporan keuanga tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan telah diaudit 

oleh seorang auditor independen. Jika perusahaan ataupun organisasi atas laporan 

tersebut telah memiliki laporan keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut 

telah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan tersebut, 

sama halnya dengan daerah-daerah yang memiliki laporan keuangan pemerintah 

daerah yang baik maka daerah tersebut telah mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas atas laporan keuangan tersebut. 

Dengan demikian auditor internal memiliki tugas dalam menganalisa, 

mengevaluasi, menilai, memeriksa, dan memperbaiki pengendalian internal 

terhadap kinerja dari aktivitas /kegiatan operasional secara efisien, efektif, dan 

ekonomis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan 

menganalisa, mengevaluasi, menilai, memeriksa, dan memperbaiki pengendalian 

internal mengenai kebenaran atas data laporan keuang pemerintah daerah. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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