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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994) adalah sebagai berikut:

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam
manajemen.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik

yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”.

Dari pengertian peranan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam

manajemen. Peranan dalam hal ini dihubungkan dengan tugas seseorang yang

dilakukan dalam kegiatan manajemen tidak hanyak tugas utama saja yang

dikerjakan namun ada tugas lainnya yang dapat dikerjakan di dalam

manajemen, misalnya peranan seorang manajer penjualan yang mempunyai

tugas untuk meningkatkan penjualan perusahaan namun dia juga dapat

berperan sebagai perencana.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. Peranan dalam hal

ini menitikberatkan kepada pola prilaku yang sesuai dengan statusnya,

misalkan seseorang yang mempunyai status sebagai  seorang manajer

pemasaran, dia harus mempunyai pola perilaku yang sesuai dengan statusnya

sebagai seorang manajer pemasaran yang harus mampu memberikan contoh

yang baik terhadap bawahannya.
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3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. Peranan dalam hal

ini dihubungkan dengan kegiatan seseorang dalam suatu kelompok yang di

dalam kelempok tersebut dia mempunya tugas dan fungsi, misalnya peranan

seseorang ketua suatu organisasi, maka dia harus berperan sebagai pemimpin

organisasi tersebut.

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada

padanya. Peranan dalam hal ini menunjukan fungsi seseorang dalam

mengembangkan karakteristik yang  ada padanya, misalnya seorang yang

ditugaskan sebagai manajer bagian produksi, maka dia harus berperan sebagai

manajer bagian produksi bukan manajer bagian yang lain.

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Peranan dalam hal ini

menunjukan hubungan antara beberapa  variabel yang saling berhubungan,

misalkan peranan anggaran terhadap kinerja manajer.

Dari konsep pengertian peranan di atas, maka pengertian peranan yang di

maksud dalam penelitian ini adalah peranan yang menunjukan fungsi setiap

variable dalam hubungan sebab akibat, yaitu peranan audit internal dalam

menunjang efektivitas pengelolaan gaji yang tujuannya adalah mengetahui

seberapa jauh efektivitas audit internal tercapai.

2.2 Audit Internal

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan

organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit internal adalah

memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian intern
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yang ada dalam organisasi. Alasan diadakannya audit dalam operasi adalah bahwa

audit ditujukan untuk memperbaiki kinerja.

2.2.1 Pengertian Audit Internal

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengemukakan

beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, diantaranya pengertian audit

internal menurut Mulyadi (2010) adalah:

“Audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat
dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi,
keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.”

Adapun definisi audit internal menurut Agoes (2012):

“Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal
perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi
perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang
telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan
ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.”

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) audit internal adalah:

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

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu

aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk

memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan organisasi

perusahaan.
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Menurut Tunggal (2012) sebagai berikut:

”Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan

meningkatkan kegiatan operasi organisasi.”

Dari uraian definisi sebelumnya maka audit internal merupakan:

1. Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu

perusahaan.Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah

dalam rangka meningkatkan kualitas dari efektivitas operasional perusahaan

tersebut.

2. Kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan

dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan

hasil temuan dan analisiss yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional

secara independen dan objektif, dalam bentuk laporan hasil temuan dan

rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan internal perusahaan.

2.2.2 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit internal adalah sebagai penilai independen yang dibentuk

dalam suatu organisasi dan mempunyai aktivitas untuk memberikan jaminan

keyakinan dan konsultasi. Auditor internal berperan untuk membantu para

anggota organisasi agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan

untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Fungsi audit intenal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi

landasan tindakan manajemen selanjutnya.



15

Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2010):

“Adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi
pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit
internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk
mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang
lain. ”

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyatakan bahwa:

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan

fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.”

Menurut Maya (2014) mengutip fungsi audit internal bagi manajemen dari

Sawyer’s (2005), yakni:

“mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh
manajemen puncak, mengidentifikasi dan meminimalkan resiko,
memvalidasi laporan ke manajer senior, membantu manajemen pada
bidang-bidang teknis, membantu manajemen pada bidang-bidang teknis,
membantu proses pengambilan keputusan, menganalisis masa depan
bukan hanya untuk masa lalu, dan membantu manajer untuk mengelola
perusahaan.”

Fungsi audit internal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Memberikan kepastian kepada manajemen dalam mencapai operasi

perusahaan yng paling efektif dengan menaati kebijaksanaan yang telah

ditetapkan

2) Menentukan tingkat keandalan data keuangan dan fektivitas prosedur-prosedur

3) Menemukan dan memperbaiki operasi-operasi yang kurang efisien

4) Menyarankan perubahan seperlunya dalam berbagai tahap operasi perusahaan

5) Menentukan tingkat perlindungan, pertanggungjawaban, pengamanan harta

perusahaan terhadap segala kerugian yang mungkin timbul
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6) Menentukan tingkat koordinasi diantara kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan oleh manajemen

Menurut Tunggal (2012) tanggung jawab departemen bagian audit adalah

sebagai berikut :

1) Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program audit

internal perusahaan, direktur audit internal mengarahkan personil dan

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 auditing supervisor adalah membantu direktur audit internal

dalam membantu direktur audit internal dalam mengembangkan program audit

tahunan dan membantu dalam mengkoordinasi 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 dari auditing supervisor, senior auditing

memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit.

4) Tanggung jawab staf auditor adalah dalam melaksanakan tugas audit pada

suatu lokasi audit.

2.2.3 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai

Kualifikasi audit internal yang memadai, yaitu :
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1) Independensi

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, indepedensi, dan

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Menurut Arens et al. (2008)

yaitu :

“independence in fact exsist when the auditors is actually able to maintain an

unbiased attitude throughout the audit, where as independence in appearance

is the result of others interpretations of this independence.”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa agar seorang audit internal efektif

dalan melaksanakan tugas, auditor internal harus independen dan objektif

dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini berarti auditor internal harus

memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Audit internal harus

independen terhadap segala aktivitas yang diauditnya.

Sedangkan menurut Konsorsium Profesi Audit Internal (2004)

menyatakan :

“fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan
fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan
meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang
memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi dan auditor
internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan
menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict
of interest).”

2) Kompetensi / Kecakapan Profesional

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, auditor

internal harus mempunyai kompetensi yang baik. Konsorsium Profesi Audit

Internal (2004) menyatakan bahwa “Penugasan harus dilaksanakan dengan

memperhatikan keahlian dan kecermatan professional.”
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a) Keahlian

Auditor 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.

b) Kecermatan Profesional

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang

layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang professional dan

berkompeten.

c) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

kompetensinya melalui pengembangan professional yang berkelanjutan.

Menurut Maya (2014) mengutip definisi kemampuan professional

dari Tugiman (1997) yakni:

“merupakan tangung jawab bagian audit internal dan setiap auditor
internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah
menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki
pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan
untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”

Jadi bagian audit internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan yang

penting bagi pelaksanaan praktek profesi di dalam organisasi. Sifat-sifat ini

mencakup kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur, dan

teknik-teknik pemeriksaan.



19

2.2.4 Program Audit Internal

Program audit merupakan rangkaian yang sistematis dari prosedur-

prosedur audit untuk mencapai tujuan audit untuk melaksanakan audit dengan

hasil yang baik diperlukan program audit yang lengkap, rinci dan terarah. Program

audit merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan

audit intern untuk mencapai tujuan. Dengan demikian program audit merupakan

acuan dan langkah kerja yang harus dijadikan pedoman selama pelaksanaan audit,

sehingga hasil audit akan tercapai sesuai dengan tujuan bagi pemakai laporan hasil

auditing.

Menurut Tunggal (2012), program audit  merupakan perencanaan prosedur

dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan

pemeriksaan secara efisien dan efektif, selain berfungsi sebagai alat untuk

perencanaan, penting juga untuk mengatur pembagian kerja, memonitori jalannya

pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut Mulyadi (2010), program audit merupakan daftar prosedur audit

untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah intsruksi rinci

untuk menentukan tipe bukti audit tertentu dalam audit.

Program pemeriksaan yang lengkap menurut Tugiman (1997) dalam Maya

(2014) mempunyai kerangka sebagai berikut:

1) Perencanaan pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan internal haruslah didokumentasikan.

2) Pengujian dan pengevaluasian informasi
Pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi,
dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

3) Penyampaian hasil pemeriksaan
Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan
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Pemeriksa internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut
(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang
dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Adapun fungsi program audit menurut Mulyadi (2010) adalah:

“Program audit berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk menetapkan

jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit”

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Mulyadi (2010) auditor intern

perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. “Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan
mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang
minimum.

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak
dipatuhi.

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam
perusahaan.

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. ”

Sedangkan tujuan program audit menurut Agoes (2012) adalah:

“Program audit bertujuan untuk membantu semua pimpinan perusahaan
(manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan
memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan
yang diperiksanya. ”

Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Agoes (2012), internal auditor

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. “Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari
sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian
operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan
biaya yang tidak terlalu mahal.

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang
telah ditetapkan oleh manajemen.

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan
dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan
dan penyalahgunaan.
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4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi
dapat dipercaya.

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang
diberikan oleh manajemen.

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional. ”

Program audit yang telah disusun perlu didukung oleh manajemen agar

mendapatkan kepastian tentang hasil auditing, dimana dilakukan tindak lanjut

oleh manajemen sesuai dengan kebutuhan.

2.2.5 Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Maya (2014) mengutip pelaksanaan audit internal dari Ratliff

(2010) dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1) Pemilihan Auditte (selection of auditee)

Pemilihan auditee secara khusus mungkin tidak hanya dari auditor saja, tetapi

bisa juga dari orang-orang yang terlibat dalam suatu perusahaan. Pada

dasarnya ada tiga metode penyeleksian auditee :

a) Pemilihan sistematis (systematic selection)

b) Pemeriksaan Ad Hoc (Ad Hoc Audits)

c) Permintaan dari pihak yang diaudit (auditee request)

2) Persiapan Audit (audit preparation)

Persiapan audit meliputi tujuh bagian, yaitu :

a) Penentuan tujuan dan bidang audit

b) Tinjauan atas data audit

c) Pemilihan tim audit

d) Komunikasi pendahuluan

e) Persiapan program pendahuluan
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f) Perencanaan laporan audit

g) Persetujuan dari program audit

3) Survey pendahuluan

Tujuan dari survey pendahuluan adalah untuk memperoleh kesan awal

auditee, untuk mengumpulkan bukti pendahuluan, untuk perencanaan audit

lebih jauh, dan untuk memperoleh kerjasama dari auditee.

a) Konferensi terbuka (opening conference)

b) On site Tour

c) Penyelidikan dokumen (document study)

d) Penulisan deskripsi (written description)

e) Pemeriksaan analitis (analytical reviews)

4) Deskripsi dan Analisis Pengendalian Intern (Description and Analysis Internal

Control)

Tahap empat ini merupakan aktivitas berikutnya yang mempersiapkan

deskripsi terinci yang masuk akal tentang pengendalian intern auditee yang

berhubungan dengan wilayah pembelajaran, memimpin walk throught dari

transaksi terpilih dan operasi pada pengendalian kunci, menampilkan

pengujian pengendalian yang terbatas, mengevaluasi pengendalian intern dan

menafsirkan risiko yang dihubungkan dengan pengendalian.

5) Pengembangan Pengujian (Expanded Testing)

Pengembangan pengujian ini termasuk pemeriksaan catatan-catatan dan

dokumen-dokumen dan wawancara dengan manajemen dan pihak lain,

pengamatan dan dokumentasi operasi, pemeriksaan kekayaan, dan
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pemeriksaan ulang akunting untuk kekayaan tersebut. Tujuan lain dari

prosedur dalam penyediaan oleh auditor dengan pemahaman tentang

bagaimana fungsi pengendalian perusahaan yang baik.

6) Temuan Rekomendasi (Finding and Recommendations)

Pada saat studi dan evaluasi tentang auditee selesai, maka auditor siap untuk

mengembangkan temuanya dan menentukan apakah perubahan diperlukan

untuk memperbaiki pengendalian intern. Temuan auditor termasuk kondisi

sesungguhnya dari penelitian, criteria untuk mengevaluasi kondisi, pengaruh,

dan risiko yang dikumpulkan dengan beberapa masalah pemeriksaan dan

akibat dari masalah-masalah tersebut.

Rekomendasi terdiri dari empat bentuk, yaitu :

a) Membuat tidak ada perubahan dari sistem pengendalian

b) Peningkatan pengendalian memperbaiki efektivitas biaya dari

pengendalian dengan mengubah pengendalian saat ini atau dengan

membuat yang baru

c) Auditor mungkin mengajukan menambah asuransi untuk mengurangi atau

menghilangkan resiko supaya memungkinkan untuk menambah atau

memperbesar operasional sistem pengendalian

d) Auditor mungkin menganjurkan perubahan dalam tingkat pengembalian

yang diperlukan untuk kepastian investasi

7) Laporan Audit Internal (Reporting Internal Audit)
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Pelaporan audit meliputi dikumentasi dan mengkomunikasikan hasil audit.

Laporan berisi penjelasan dari sasaran audit, lingkungan, pertanyaan, prosedur

umum, temuan, dan rekomendasi-rekomendasi.

8) Tindak Lanjut (Follow Up)

Tindak lanjut dapat mengambil tiga bentuk umum, yaitu :

a) Manajemen tingkat atas berkonsultasi dengan auditee untuk memutuskan

jika, kapan, dan bagaimana sejumlah rekomendasi auditor akan dilakukan

b) Auditee melakukan keputusan tersebut

c) Auditor bersamaan dengan auditee memeriksa kembali apakah tindakan

koreksi telah diambil dan hasil yang diharapkan sedang dicapai

9) Evaluasi Audit (Evaluation of The Audit)

Aktivitas terakhir yang berhubungan dengana audit adalah evaluasi yang

dibuat oleh auditor sendiri. Manajer dan direktur memeriksa seberapa besar

efektivitas audit yang telah dilakukan, bagaimana untuk mengerjakan lebih

baik lagi dan manfaat apa yang dapat diambil untuk audit dimasa yang akan

dating.

2.2.6 Laporan Audit Internal

Tahapan yang dilakukan oleh audit internal setelah melakukan pengujian

dan penilaian terhadap informasi yang telah ditetapkan dalam auditnya adalah

melaporkan hasil audit tersebut dalam bentuk tertulis. Tetapi, seringkali kesulitan

dalam menulis laporan audit dikarenakan penulisan sebuah laporan audit lebih

sulit daripada penulisan sebuah laporan bisnis. Penulisan laporan audit harus

dilakukan dengan baik karena untuk kepentingan profesi audit internal itu sendiri.
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Laporan audit merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan sesuatu

serta meyakinkan auditee dan manajemen. Laporan audit yang meyakinkan

auditee dan manajemen merupakan petunjuk atas langkah-langkah apa yang harus

diambil oleh auditee dan pihak manajemen. Tetapi harus diperhatikan bahwa

pekerjaan audit internal yang baik pun akan kurang berarti apabila penyajian

laporan hasil pemeriksaan kurang berperan sebagaimana yang dikemukakan oleh

Tugiman (2006) dalam Maya (2014) sebagai berikut:

“Antara perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan
penulisan laporan hasil-hasil pemeriksaan terdapat hubungan sebab akibat
yang bersifat langsung. Pengawas internal tidak akan dapat menulis
laporan pemeriksaan yang baik tanpa adanya pemeriksaan pelaksanaan
yang baik.”

Menurut Standar Profesional Audit Internal (2004) menyatakan bahwa

auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya dengan

memperhatikan hal-hal berikut :

1) Laporan tertulis yang telah ditandatangani

2) Mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan yang

tepat

3) Laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu

4) Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan

audit

5) Laporan mencatumkan rekomendasi bagi perkembagan yang mungkin dicapai

6) Mencantumkan pandangan dan pihak yang  diaudit tentang berbagai

kesimpulan atau rekomendasi

7) Pimpinan audit internal harus mereview dan menyetujui laporan audit akhir.
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Berdasarkan uraian di atas, jadi sebelum mengeluarkan laporan tertulis

tersebut, audit internal harus melihat apakah laporan tersebut memenuhi kriteria

mendasar. Apabila laporan tersebut telah memenuhi kriteria maka barulah laporan

audit tersebut ditulis. Laporan yang disampaikan kepada manajemen akan

mencerminkan kualitas pekerjaan audit internal. Bentuk laporan ini bersifat

khusus karena ditujukan kepada manajemen dalam rangka menjaga keamanan

harta perusahaan dan meningkatkan efisiensi.

2.2.7 Tindak Lanjut Audit Internal

Menurut Tugiman (1997) dalam Maya (2014) tahap tindak lanjut (follow

up) hasil audit adalah dimana audit internal terus menerus meninjau/melakukan

tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan

pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal

harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan

memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau

dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap

berbagai temuan yang dilaporkan.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004)

menyatakan bahwa :

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga

sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah

dikomunikasikan kepada manajemen.”

Berdasarkan definisi di atas, auditor harus menetapkan suatu prosedur

tindak lanjut untuk memonitor dan meyakinkan bahwa manajemen telah
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mengambil tindakan perbaikan atas rekomendasi audit internal, atau manajemen

yang bersangkutan menerima risiko untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi

audit tersebut.

2.3 Kode Etik Profesional

Etika merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut

pandang budaya, asusila serta agama. Menurut Bertens (2004) etika adalah

kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu

kelompok dalam mengatur tingkah laku.

Kode etik professional disusun sebagai hasil dari hubungan yang khusus

antara anggota profesi dan klien mereka. Klien harus mempercayai para

professional berdasarkan perilaku yang etis. Keprcayaan ini akan meningkat bila

para professional diminta untuk bersumpah melayani public dengan jujur, rajin

dan untuk bertindak berdasarkan aturan ketat dan perilaku yang etis. Kepercayaan

juga akan meningkat jika organisasi yang membutuhkan jasa professional yakin

bahwa para professional yang melanggar kode etik mereka akan dikenakan sanksi

oleh rekanya. Jadi, pada setiap profesi apapun, kode etik yang ditetapkan oleh

Lembaga Profesional akan menambah nilai bagi profesi tersebut (Sawyer, 2005).

2.3.1 Tujuan dan Penetapan Kode Etik

Kode etik dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku individu agar

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

seseorang dari anggota profesi tertentu dapat menyebabkan berkurangnya rasa

kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi secara keseluruhan.
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Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan

menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar

dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu

memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karenanya, Konsorsium Organisasi

Profesi Auditor Internal menetapkan Kode Etik bagi para auditor internal

(Tugiman, 2006).

Semua auditor internal dibatasi oleh kode etik, dan pelanggaran atasnya

akan dikenakan sanksi pencabutan keanggotaan dan gelar CIA. Kode etik

berperan penting bagi auditor internal, karena merupakan pernyataan alas an

utama adanya profesi auditor internal. Manajemen harus yakin bias memercayai

auditor internalnya secara implicit. Manajemen mesti merasa aman bahwa jika

auditor internal melaporkan sesuatu, maka pastilah sesuatu yang benar, abash dan

objektif (Sawyer, 2005)

2.3.2 Pentingnya Kode Etik Profesi

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus

memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang

mengatur tentang perilaku professional (Agoes, 2008). Kode etik penting dan

tepat untuk profesi audit internal. Kode etik IIA telah melebihi definisi audit

internal dengan menyertakan dua komponen penting:

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi dan praktik audit internal

2. Aturan perilaku, yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan dari

auditor internal. Aturan-aturan ini merupakan bantuan untuk
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menginterprestasikan prinsip-prinsip menjadi aplikasi praktis dan diyujukan

untuk mengarahkan perilaku etis dari auditor internal

Adapun beberapa alasan mengapa kode etik profesi perlu dibuat, beberapa alas an

tersebut adalah (Ludigdo, 2007)

- Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki suatu cara untuk

memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat

berperilaku secara etis

- Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu

mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral

dalam setiap keputusan bisnisnya

- Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai

sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya

- Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan

moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi

bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam

memasuki budaya tersebut.

2.3.3 Prinsip-prinsip dan Aturan Kode Etik Auditor Internal

Sawyer (2005) menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan etika sebagai

berikut:

1. Kompetensi

Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman

yang dibutuhkan dalam kinerja auditor internal. Auditor internal harus secara
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terus menerus meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas jasa

mereka

2. Integritas

Integritas auditor internal membentuk kepercayaan sehingga member dasar

untuk mengandalkan penilaian mereka

3. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas professional tertinggi dalam

mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang

aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor internal membuat penilaian

yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh

kepentingan mereka atau pihak lain dalam membuat penilaian

4. Kerahasiaan

Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka

terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat

kecuali ada kewajiban hokum atau professional untuk melakukannya

5. Independensi

Auditor internal harus memiliki sikap tidak memaihak agar dapat bersifat

objektif selama menjalankan tugasnya. Terdapat tiga aspek independensi

seorang auditor, yaitu sebagai berikut.

(1) Independence in fact (independensi dalam fakta)

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang

erat dengan objektivitas.
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(2)   Independence in appearance (independensi dalam penampilan)

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan

pelaksanaan audit.

(3) Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya)

Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan

profesional auditor.

6. Kehati-hatian

Auditor internal harus bersikap hati-hati dalam menggunakan informasi yang

diperoleh dalam rangkaian tugas mereka. Untuk itu, auditor internal perlu

memahami secara seksama kondisi pengendalian manajemen atau pengawasan

yang melekat dari instansi yang akan diaudit.

2.4 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas adalah keaktifan daya guna adanya kesesuaian

dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

(Mulyadi, 2010).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah

suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana rencana dapat tercapai. Semakin

banyak rencana yang dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata

efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai

dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
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2.5 Pengertian Sistem

Menurut Susanto (2013) sistem adalah kumpulan/group dari sub

sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai

satu tujuan tertentu.

Menurut Sutarman (2009) sistem adalah kumpulan elemen yang saling

berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian

suatu tujuan utama ”.

Menurut Mulyadi (2010) Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat

menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok

perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara

berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sistem

adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang

disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu

kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses

tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu

mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta

menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan.
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2.6 Pengendalian Internal

Pengendalian intern sebagai bagian dari kegiatan manajemen yang

merupakan suatu usaha manajemen dalam rangka untuk memajukan organisasi

dengan cara dan tindakan serta prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dengan adanya pengendalian intern diharapkan akan banyak mempengaruhi

aktivitas kerja dan fungsi lainnya ke arah yang lebih baik sehingga tujuan dari

suatu organisasi dapat dicapai (Mulyadi, 2010).

2.6.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam

pencapaian tujuan usaha. Demikian pula pada dunia usaha mempunyai perhatian

yang makin meningkat terhadap pengendalian internal.

Menurut Agoes (2012) pengendalian intern yaitu:

“suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan
personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk
akal, terkait dengan tercapainya tujuan berikut : keandalan pelaporan
keuangan, kepatuhan kepada peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan
efektivitas dan efisiensi operasi.”

Menurut Mulyadi (2010) pengendalian intern adalah:

”suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan laporan
keuangan (b) kepatuhan terhadap hukum (c) efektivitas dan efisiensi
operasi.”

Pengertian diatas menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan

proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen dan pimpinan yang

berada dibawah mereka untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan

pengendalian tercapai.
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Dari definisi pengendalian internal tersebut terdapat empat konsep dasar

pengendalian internal:

1) Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan

tertentu.

2) Pengendalian internal dijalankan oleh oranhg dari setiap jenjang organisasi

yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.

3) Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan

memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris

entitas.

4) Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan,

yaitu peloparan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2.6.2 Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern menurut COSO yang dikutip Tunggal (2012)

adalah sebagai berikut:

“Pengendalian (kontrol) internal dirancang untuk memberikan keyakinan
yang memadai tentang pencapaian dalam hal efektivitas dan efisiensi
operasi, keandalan informasi keuangan, dan ketaatan terhadap hokum dan
peraturan yang berlaku.”

Adapun tujuan khusus dari pengendalian intern menurut Arens et.al (2008)

adalah sebagai berikut :

1) Reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk

menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakain lainnnya.

Manajemen memikul baik tanggung jawab baik hokum maupun professional

untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan

persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
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(GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas laporan keuangan

adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut

2) Efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan

mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk

mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari

pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan

yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan

keputusan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan. Semua perusahaan public

mengharuskan mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan

pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

2.6.3 Komponen-komponen Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi  (2010) pengendalian internal suatu organisasi meliputi

berbagai tindakan internal yang dilakukan manajemen yang pada dasarnya terdiri

dari 5 komponen, yaitu :

1) Lingkungan pengendalian (control environment)

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi

kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian

merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan

disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian terdiri dari tujuh faktor, yaitu

integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan

komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi,
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pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya

manusia.

2) Penaksiran risiko (risk assessment)

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang

relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan

bagaimana risiko harus dikelola. Faktor-faktor yang menimbulkan penaksiran

risiko, yaitu perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem

informasi yang baru atau yang diperbaiki, pertumbuhan yang pesat, teknologi

baru, lini produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi korporat, operasi luar

negeri, dan penerbitan standar akuntansi baru.

3) Aktivitas pengendalian (control activities)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu

menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian

menurut COSO dapat dikenal sebagai kebijakan dan prosedur yang

menyangkut masalah :

a) Review atau Kinerja

Pengendalian akuntansi yang berupa penelaahan atas kinerja yang

sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan angaran yang telah ditetapkan

sebelumnya.

b) Proses informasi

Suatu pengendalian akuntansi dilakukan untuk menguji dan memberikan

keyakinan bahwa semua transaksi yang terjadi telah diproses secara

akurat, lengkap, dan diotorisasikan dengan benar.
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c) Pengendalian fisik

Pengendalian aktivitas berupa pengamanan fisik atas aktivitas perusahaan

termasuk penjagaan baik atas fasilitas-fasilitas perushaan yang dilindungi,

adanya akses atau otorisasi tertentu untuk harta dan catatan-catatan

perusahaan.

d) Pemisahan fungsi yang memadai

Kegiatan menempatkan orang yang berbeda untuk tanggung jawab

pencacatan, otorisasi transaksi, dan aktivitas penyimpangan agar

perusahaan terlindungi dari penipuan dan kecurangan

4) Informasi dan Komunikasi (information and communication)

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan

pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan

orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5) Pemantauan (monitoring)

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian

internal sepanjang waktu.

Berdasarkan definisi di atas, kelima komponen diatas terkait satu dengan

yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang

dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem pengendalian internal

terjalin dengan aktivitas operasional perusahaan, dan akan lebih efektif apabila

pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian

menjadi bagian yang paling esensial dari perushaan (organisasi).
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2.6.4 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern tidak dapat dikatakan sangat baik dan efektif,

meskipun disertai dengan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan dan

perancangannya, hal itu dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan dan

kelemahan-kelemahan. Keterbatasan-keterbatasan pengendalian intern menurut

Mulyadi (2010) yaitu:

“Kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian oleh

manajemen, dan biaya lawan manfaat.”

Dari pernyataan di atas, dapat dijelaskan keterbatasan pengendalian intern

sebagai berikut :

1) Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah mempertimbangkan

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2) Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena

personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena

kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

3) Kolusi

Tindakan berasama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi.

Kolusi dapat engakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk

melindungi aktiva perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau

tidak terderteksinya kecurangan oleh pengendalian yang dirancang.



39

4) Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian

kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5) Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengopersikan pengendalian intern tidak boleh

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern

yang efektif tidak memberikan jaminan absolut akan tercapainya tujuan

perusahaan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian yang

handal tidak bisa mengubah kinerja manajer yang kurang baik menjadi baik. Akan

tetapi sistem pengendalian intern yang handal dan efektif dapat memberikan

informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi untuk mengambil

keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang

lebih efektif pula.

2.7 Pengertian Pengelolaan dan Tujuan Pengelolaan

Definisi pengelolan menurut Purwanto (2009) adalah serangkaian kegiatan

untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang

sebagai pelaksananya.

Tujuan pengelolaan adalah terlaksananya kelancaran dan ketertiban

kegiatan dalam suatu aktivitas untuk dapat lebih jauh lagi dalam mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien.
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Tujuan pengelolaan gaji adalah terlaksanya kelancaran dan ketertiban

prosedur mengenai pengumpulan data, perhitungan pencatatan, pembuatan daftar

pembayaran gaji dan pengawasan gaji serta terhadap gaji yang diambil oleh orang

yang berhak serta gaji yang belum diambil oleh orang yang berhak.

2.8 Gaji

Pada umumnya gaji merupakan bagian yang terbesar dari selisih biaya

operasi perusahaan, selain itu juga gaji merupakan bidang ynag berisiko tinggi

menyebabkan pemborosan sejumlah besar sumber daya perusahaan karena

inefisiensi atau pencurian melalui kecurangan-kecurangan, untuk mengawasi

masalah tersebut dibutuhkan adanya pengelolaan gaji yang baik dan memadai

(Mulyadi, 2010).

2.8.1 Pengertian Gaji

Setiap perusahaan mempunyai unsur sumber daya manusia yang bekerja

dan menjalankan kegiatan perusahaan. Salah satu actor penting yang

mempengaruhi kegiatan usaha suatu perusahaan adalah karyawan baik yang

bekerja langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan operasi perusahaan dan

mereka tentunya mengharapkan imbalan atas jasa pekerjaan yang mereka lakukan.

Gaji merupakan suatu imbalan dari suatu perusahaan untuk karyawan atas

jasa yang diberikannya. Imbalan jasa ini biasanya merupakan actor utama yang

dinilai seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan. Gaji adalah pembayaran yang

diterima pegawai sebagai imbalan jasa (kompensasi) atau jasa yang diberikan

pegawai itu.
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Menurut Mulyadi (2010) pengertian gaji yaitu:

”merupakan pembayaran atas penyerahan jasa-jasa yang dilakukan oleh

karyawan yang mempunyai jenjang manajer. Umumnya gaji diberikan

secara tetap per bulan.”

Pengertian gaji menurut Winarni & Sugiyarto (2005) yaitu: merupakan

sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas actor trative dan

manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji

adalah balas jasa bagi karyawan tetap yang diberikan oleh perusahaan yang masa

kerjanya lebih panjang.

2.8.2 Pengelolaan Gaji

Pengelolaan gaji merupakan struktur dan prosedur mengenai pengumpulan

data, perhitungan pencatatan, pembuatan daftar pembayaran gaji dan pengawasan

atas gaji serta terhadap gaji ynag diambil oleh yang berhak atas gaji serta terhadap

gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas gaji tersebut. Pengelolaan gaji

yang memadai dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik jika terdapat

pemisahan tugas. Pemisahan tugas dari bagian yang terlibat dalam prosedur gaji

merupakan actor yang sangat penting untuk menjamin efektivitas pengelolaan

gaji.

Prosedur pengelolaan gaji dalam suatu perusahaan melibatkan keputusan-

keputusan dan proses yang diperlukan dalam rangka mempertahankan tenaga

kerja yang ada dengan menciptakan suatu kondisi akhir dimana gaji untuk

masing-masing karyawan dibayar tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat

kepada orang yang berhak.
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2.8.3 Sistem Penggajian

Sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan

pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan

perusahaan secara efektif (Krismiadji, 2002). Aktivitas dalam system penggajian

diuraikan melalui dua model, yaitu system penggajian yang diselenggarakan

secara manual dan system penggajian yang dilaksanakan dengan menggunakan

computer.

1 Narasi Prosedur Penggajian Manual

 Departemen Personalia

1. Berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini menyaring dan

mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini adalah surat pengangkatan

karyawan baru, yang akan didistribusikan sebagai berikut :

- Lembar ke 1 diserahkan ke karyawan yang bersangkutan

- Lembar ke 2 diserahkan ke bagian gaji

- Lembar ke 3 diserahkan ke penyelia atasan langsungnya

- Lembar ke 4 diarsipkan untuk abjad bersama-sama dengan surat

lamaran dan referensi diarsipkan urut abjad.

 Supervisor/Penyelia

2. Setelah menerima tembusan surat pengangkatan kareyawan baru,

penyelia menyiapkan skedul kerja untuk karyawan baru dan

memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru.

3. Menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini memeriksa tiket kerja

dan kartu jam kerja. Setelah diperiksa, kartu jam kerja diteruskan ke
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bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi

biaya.

 Karyawan baru

4. Setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan

memperoleh skedul kerja dari atasan langsungnya. Jumlah jam kerja

dan jam hadir karyawan akan direkam dalam kartu jam kerja dan tiket

kerja  yang akan diserahkan ke atasan langsungnya.

 Bagian gaji

5. Bagian gaji menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru,

selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji

kumulatif, yang sementara akan diarsipkan urut abjad.

6. Bagian ini juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung

karyawan. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membuat daftar

gaji sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut :

- Lembar ke 1 diserahkan ke bagian keuangan

- Lembar ke 2 diserahkan ke bagian akuntansi

7. Selanjutnya bagian ini akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengarsipkan kartu jam kerja urut abjad

- Memperbarui catatan gaji kumulatif dan

- Mengarsipkan catatan gaji kumulatif urut abjad.

 Bagian keuangan
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8. Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian ini membuat cek transfer

gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank, dan

menyetorkannya ke bank.

9. Membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya kepada

karyawan.

 Bagian akuntansi

10. Setelah menerima tembusan bukti setor bank, bagian akuntansi

kemudian mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar

gaji dan mengarsipkannya urut tanggal.

11. Kegiatan terakhir, bagian akuntansi akan membuat jurnal pembayaran

gaji dan memposting ke rekening buku besar.

Agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas baik, selain prosedur

baku yang dimiliki dan ditetapkan telah dilaksanakan mestinya, perusahaan perlu

melaksanakan aktivitas pengendalian, yaitu otorisasi transaksi, pengamanan

terhadap aktiva dan catatan, pemisahan fungsi dan tugas, dan penggunaan

dokumen dan catatan yang memadai. Berikut table menguraikan prpsedur

pengendalian intern pada system penggajian yang dilaksanakan secara manual.

Tabel 2.1
Pengendalian Intern Sistem Penggajian Manual

Aktivitas Gaji
Otorisasi Transaksi Penyelia mengotorisasi, bagian keuangan

menyetujui
Pengamanan terhadap aktiva
dan catatan

Cek gaji
- Dibuat atas dasar daftar gaji yang disusun

secara benar
- Bernomor urut tercetak
- Hanya ditandatangani jika dibuat dengan

benar
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- Digunakan system imprest rekening bank
khusus gaji

- Didistribusikan oleh karyawan yang tidak
terlibat dalam proses gaji

- Diselenggarakan catatan cek yang masih
beredar

- Diselenggarakan catatan cek yang tidak
dapat dicairkan

Pemisahan tugas - Pencatat waktu kerja dan bagian gaji
- Bagian gaji dan pengeluaran kas
- Bagian gaji dan departemen SDM

Dokumen dan catatan yang
memadai

- Daftar karyawan dan tariff gaji yang
terkini diperoleh dari departemen SDM

- Kartu jam kerja dikaji ulang
- Pembuatan daftar gaji dikaji ulang

Sumber: Krismiadji (2002:396)

2. Narasi Prosedur Penggajian Berbasis Komputer

 Bagian Gaji

1. Bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari

berbagai departemen. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan

membandingkan kedua dokumen, memasukan data gaji ke computer,

dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut urut waktu

 Departemen Pengolahan Data

2. Setelah menerima input data gaji, bagian ini akan menjalankan program

pengurutan data. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut

3. Selanjutnya bagian ini menjalankan program pembuatan cek dengan

menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. Keluaran dari

proses adalah:

- Cek gaji yang akan diserahkan ke departemen keuangan (kasir)

- Berbagai macam laporan periodic yang akan diserahkan ke berbagai

departemen
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-Daftar gaji yang akan diserahkan ke bagian utang

 Bagian Utang

4.Bagian ini menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data. Atas

dasar daftar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan

membuat voucher. Selanjutnya voucher dan daftar gaji diserahkan ke kasir

 Kasir

5.Bagian ini mula-mula menerima cek gaji. Selanjutnya bagian ini juga

menerima voucher dan daftar gaji, kemudian memeriksa dan

menandatangani cek dan membatalkan (mengecap lunas voucher)

6.Kemudian kasir akan mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut

sebagai berikut:

- Daftar gaji diserahkan ke bagian gaji

- Voucher diserahkan ke bagian akuntansi

- Cek gaji didistribusikan kepada karyawan

- Cek transfer gaji dan diserahkan ke bank

 Bagian Gaji

7.Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian gaji akan mencocokan

dengan arsip kartu jam kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya dokumen-

dokumen tersebut diarsipkan urut tanggal.
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2.8.4 Tujuan, Ancaman, dan Prosedur Pengendalian dalam Sistem

Penggajian

Fungsi kedua dari sebuah sistem yang dirancang dengan baik adalah untuk

memungkinkan dilaksanakannya aktivitas pengawasan dan pengendalian yang

memadai guna menjamin bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai.

Dokumen dan catatan yang telah diuraikan sebelumnya memainkan peranan

penting dalam pencapaian tujuan pengendalian ini. Tabel dibawah ini akan

menjelaskan prosedur pengendalian dalam sistem penggajian, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prosedur Pengendalian dalam Sistem Penggajian

Ancaman Akibat Prosedur Pengawasan
Pengangkatan karyawan
yang tidak kompeten
dan jujur

 Kenaikan biaya
 Produktivitas rendah
 Pencurian

 Standar pengangkatan
karyawan verifikasi skill
pelamar, dan riwayat
pekerjaan

Pelanggaran peraturan
ketenagakerjaan

 Denda
 Sangsi moral

 Dokumentasi prosedyr
pengangkatan karyawan

Perubahan file induk
penggajian secara tidak
sah

 Kenaikan biaya
 Laporan dan catatan

yang tidak akurat
 Kehilangan aktiva (kas)

 Pemisahan tugas
 Pengawasan akses

Data waktu kerja tidak
akurat

 Laporan internal dan
biaya tidak akurat

 Karyawan banyak yang
menganggur atau
kelebihan beban

 Otomasi pengumpulan data
 Pengawasan aplikasi
 Rekonsiliasi kartu jam kerja

dan tiket waktu kerja

Pemrosesan gaji yang
tidak akurat

 Catatan tidak akurat dan
pembuatan keputusan
buruk

 Hukuman pelanggaran
hukum pajak

 Sangsi moral jika
karyawan tidak digaji

 Penjumlahan kelompok dan
pengawasan aplikasi lainnya

 Diselenggarakan rekening
khusus gaji

Pencurian atau
kecurangan distribusi
cek gaji

 Kenaikan biaya
 Kehilangan aktiva (kas)

 Deposit langsung
 Distribusi cek gaji oleh pihak

yang belum independen
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 Investigasi seluruh cek yang
belum diuangkan

 Pembatasan akses ke blangko
cek

 Cek bernomor urut tercetak
 Rekening khusus gaji dengan

sistem dana tetap
 Rekonsiliasi independen

rekening gaji
Kehilangan data atau
penyajian data secara
tidak sah

 Kehilangan aktiva
 Penurunan moral

 Pengawasan akses
 Prosedur backup

Sumber : Krismiadji (2002:403)

2.9 Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian

Intern Pengelolaan Gaji

Semakin besarnya perusahaan, maka semakin besar disadari pula bahwa

pimpinan perusahaan tidak lagi dapat malaksanakan fungsi pengawasan terhadap

setiap kegiatan usaha secara lengsung. Tetapi walaupun demikian, agar

perusahaan berjalan sesuai pola kebijakan ynag telah ditetapkan sebelumnya,

pimpinan perusahaan harus melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung

jawab kepada bawahannya (Tunggal, 2012). Agar pendelegasian ini dapat berjalan

dengan baik diperlukan suatu bagian atau departemen yang dapat membantu

manajemen dalam fungsi pengawasan yaitu bagian atau direktorat audit internal.

Agar pelaksanaan yang dilakukan oleh auditor internal efektif maka

auditor harus memiliki sikap yang independen serta dapat menjaga

kompetensinya. (Tugiman, 2006). Audit internal yang efektif akan berperan dalam

hal; penilaian terhadap efektivitas pengelolaan dan mendorong penggunaan

pengelolaan yang efektif dengan biaya yang minimum, menentukan sampai

seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi, menentukan
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sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan

dilindungi dari segala macam kerugian, menentukan keandalan informasi yang

dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan, memberikan rekomendasi

perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan (Mulyadi dan Puradiredja, 2010).

Masalah gaji merupakan masalah yang cukup kritis karena seringkali

terjadi hal-hal yang merugikan perusahaan, misalnya adanya pegawai yang fiktif,

jam kerja yang tidak benar, atau pembayaran gaji yang melebihi jumlah yang

seharusnya. (Krismiadji, 2002). Untuk mengurangi dan mengatasi kemungkinan-

kemungkinan tersebut di atas, maka diperlukan pengelolaan yang memadai. Agar

pengelolaan yang ada di perusahaan memadai, maka harus ditunjang pula oleh

adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal.

Peranan audit internal dalam mendukung aktivitas pengelolaan gaji

menduduki posisi penting dalam laju perkembangan perusahaan karena dengan

adanya pengelolaan yang memadai dan dengan adanya sistem yang baik atas gaji

dapat membantu dalam meningkatkan operasi perusahaan secara efektif juga

mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan ketidakberesan

dalam pemberian gaji.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangkan pemikiran

sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Audit Internal (X)

1. Kualifikasi Audit
Internal yang
Memadai

2. Program Audit
Internal

3. Pelaksanaan Audit
Internal

4. Laporan Audit
Internal

5. Tindak Lanjut Audit
Internal

Pengendalian Intern
Pengelolaan Gaji (Y)

1. Komponen-
komponen
Pengendalian Intern

2. Sistem Penggajian

Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivitas
Pengendalian Intern Pengelolaan Gaji


