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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Audit 

Secara garis besar pengertian audit dijelaskan berbeda-beda oleh berbagai 

pihak, namun demikian dalam arti pengetahuan yang sama. Adapun pengertian 

audit menurut American Accounting Association (AAA), auditing merupakan 

suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan 

peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi 

tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada 

pengguna informasi tersebut (Suhayati 2010:1). 

Pengertian audit menurut (Arens 2006:11) adalah proses pengumpulan dan 

penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan 

dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang 

ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen . 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : Auditing adalah 

suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa 

ekonomi dengan kriterian yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya 

kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang 

yang kompeten dan independen. 
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2.1.1 Jenis Auditor 

Para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas kegiatan dan 

peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi, pada umumnya 

diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu : 

1. Auditor Independen 

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), 

bertanggung jawab atas laporan keuangan historis audit nya. Independen 

dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, 

objektif pada permasalahanyang timbul dan tidak memihak pada kepentingan 

manapun (Kurnia 2010:13) 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa 

pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas 

pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaa 

Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen). 

3. Auditor Internal 

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan 

yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan 

manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu 

manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional 

organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

(Suhayati 2010:14) 
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2.1.2 Jenis Audit 

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2006), terdapat tiga jenis audit yang 

dilaksanakan oleh akuntan publik, antara lain : 

1. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan 

keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk 

menetukan apakah terdapat error atau misstatement lainnya yang bersifat material 

dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit 

yang berisi opini audit atas laporan keuangan.  

2. Audit Kepatuhan (Complience Audit) 

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang 

diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan 

oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya 

berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak 

tertentu dalam unit organisasi yang diaudit. 

3. Audit Operasional (Operational Audit) 

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas hanya 

pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, 

operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan bagian-bagian lainnya yang 
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sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis audit lainnya, kriteria 

yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional merupakan suatu hal yang 

bersifat subjektif sehingga audit operasional cenderung tergolong sebagai 

konsultasi manajemen. Hasil dari audit operasional biasanya berupa pernyataan 

mengenai efektivitas dan efisiensi operasi atau sejumlah rekomendasi kepada 

manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan. 

 

2.2 Pandangan Islam Mengenai Audit 

Didalam Al-qur’an telah dijelaskan bahwa seorang auditor harus bersikap 

adil dan bijaksana sertamelaporkan sesuai dengan kenyataannya dalam 

melaksanakan profesinya sebagai auditor tanpa melihat apa dan siapa yang 

diaudit. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur’an sebagai berikut : 

Surat Al-Baqarah ayat : 42 

 َوََل َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوأَْنُتْم َتْعَلُمونَ 

Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan 

janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengtahui. 

(Q.S Al-Baqarah:42) 

Selain itu ayat diatas berhubungan dengan independensi karena sikap 

independensi yang tidak memihak kepada siapapun. Maka, secara tidak langsung 

auditor dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Sehingga 

auditor tersebut tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang bathil, 

dengan demikian sikap independen auditor tersebut dapat terwujud. 
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Dan terdapat juga di surah An-Nisa : 135 

اِميَه تِاْلقِْسِط ُشٍََداَء  َُّ اْْلَْقَرتِيَه ۚ ۞ يَا أَيٍَُّا الَِّذيَه آَمىُُا ُكُوُُا قَ ََ الَِدْيِه  َُ َِ اْل ّٰ أَْوفُِسُكْم أَ ُْ َعلَ لَ ََ  ِ ّلِِلَّ

َا ُُ إِْن تَْل ََ ِٰ أَْن تَْعِدلُُا ۚ  َُ َما ۖ فَََل تَتَّثُِعُا اْلٍَ ٍِ ّٰ تِ لَ َْ ُ أَ ا فَاّلِلَّ َْ فَقِيرًّ َْ تُْعِرُضُا فَإِنَّ  إِْن يَُكْه َغىِيًّّا أَ أَ

َ َكاَن تَِما تَْعَملَُُن  اَّللاَّ َخثِيرًّ  

Artinya : Wahai orang - orang yang beriman,  jadilah kamu orang yang benar -

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun 

miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan 

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa:135) 

Dari ayat diatas bahwasanya terdapat penjelasan mengenai tugas dari 

seorang auditor tersebut, dimana tugas yang diemban merupakan amanah dari 

klien yang membutuhkan informasi. Hendaknya hasil yang akan diperoleh 

nantinya dapat memberikan keputusan kepada para pengguna. Jika terdapat 

kesalahan pada saat melaksanakan proses audit maka samapaikanlah apa yang 

telah ditemukan jangan membuat suatu kebohongan guna memperoleh 

keuntungan dari kedustaan yang telah dilakukan. Sebagai seorang saksi atau pihak 

ketiga haruslah bersikap jujur karena Allah SWT mengetahui apa yang 

sebenarnya yang terjadi meskipun kita mampu menyembunyikannya. 
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Selain itu juga Al-Qur’an juga menjelaskan didalam Surah An-Nuur Ayat : 

11 

ْفِك ُعْصثَةٌ ِمْىُكمْ  ٍ  ِمْىٍُْم َما  ۚ إِنَّ الَِّذيَه َجاُءَا تِاْْلِ ِّْ اْمِر َُ َخْيٌر لَُكْم ۚ لُِك ٌُ ْْ ا لَُكْم ۖ تَ َسثُُيُ َشّرًّ ْْ ََ تَ  

ّٰ ِكْثَريُ ِمْىٍُْم لًَُ َعَذاٌب َعِظيمٌ  لَّ َُ الَِّذْ تَ ََ ْثِم ۚ   اْكتََسَة ِمَه اْْلِ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 

dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong 

itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap 

seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang 

dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian 

yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang 

besar (Q.S. An-Nuur:11) 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap apa yang akan dilakukan akan 

dicatat menurut amal perbuatannya, dan Allah SWT akan membuat perhitungan 

setiap perbuatan yang dilakukan. Allah SWT menyuruh berbuat adil, karena adil 

itu lebih dekat dengan takwa. Karena sesungguhnya Allah SWT Maha 

Mengetahui apa yang dikerjakan hambanya. Sebagai seorang auditor hendaknya 

harus selalu bersikap independen, jujur dan adil serta tegas didalam menjalankan 

tugasnya, sebab begitu banyak yang menggantungkan kepercayaan terhadap hasil 

auditnya. 

 

2.3 Peranan Audit Internal 

Dalam proses yang ruang lingkupnya lebih besar, pimpinan tidak mungkin 

melaksanakan semua kegiatan operasi secara langsung, sehingga keamanan 
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kekayaan harta perusahaan tidak dapat diwarisi secara langsung. Untuk 

mengawasi jalannya operasi secara efektif, manajemen bergantung kepada 

laporan-laporan dan analisis-analisis yang benar, keadaan semacam ini memaksa 

pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya, tetapi tanggung 

jawab tetap ada pada pimpinan, dengan demikian perlu adanya pengawasan dalam 

perusahaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. 

Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan, prosedur pembukuan 

yang baik dan mengklasifikasikan data akuntansi yang tepat, dapat membatu 

manajemen dalam melakukan pengawasan akuntansi yang cukup memadai 

terhadap harta milik perusahaan, utang-utang dan biaya. 

Pimpinan perusahaan memerlukan suatu alat untuk meyakinkan dirinya 

agar perusahaan yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar, cepat, aman dan 

efisien. Jika demikian halnya maka dengan sendirinya tujuan yang direncanakan 

semula bisa dicapai dengan baik apabila dalam suatu perusahaan menggunakan 

suatu informasi yang dapat memberikan data yang dapat diandalkan. 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan memerlukan alat 

khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi secara rutin ruang lingkup operasi 

perusahaan yang semakin kompleks. Alat yang dimaksud adalah audit internal 

yang dilakukan oleh bagian independen dalam organisasi. Kebutuhan audit 

internal akan sangat terasa apabila sistem pengendalian intern yang ada sangat 

lemah. 

Menurut Soekanto (2009:212-213) peranan adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
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sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang 

lain dan sebaliknya. 

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga 

hal yaitu :  

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

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa peranan 

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang 

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, atau ukuran mengenai hubungan dua 

variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. 

 

2.3.1 Pengertian Audit Internal  

Menurut Moeller dan Witt yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2007:1) 

mengenai pengertian audit internal yaitu sebagai berikut : 
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“internal auditing is an independent appraisal function established within an 

organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization 

“ 

Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan tujuh kunci audit 

internal, yaitu : 

1. Independent 

Bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan ruang lingkup dan efektivitas 

hasil audit yang berupa temuan dan pendapat. 

2. Appraisal  

Bahwa keyakinan penilaian audit atas kesimpulan yang dibuatnya. 

3. Established 

Pengakuan perusahaan atas peranan audit internal. 

4. Examine and Evaluate 

Bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor menguji serta menilai 

terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan. 

5. Its Activities 

Bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas 

organisasi. 

6. Services 

Bahwa pada intinya audit internal berusaha untuk membantu manajemen 

dalam melaksanakan fungsi pengendalian, karena itu hasil pekerjaan audit internal 

pun harus diserahkan kepada manajemen. 

7. To the Organizatiaon 
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Ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian 

organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan pemegang 

saham. 

Sedangkan pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2008:221) 

adalah sebagai berikut : 

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian 

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” 

Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang 

dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:9) adalah 

sebagai berikut : 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan operasi. Audi internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, 

melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses 

governance” 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah 

:  

1. Suatu aktivitas yang objektif dan independen. 

2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan dan konsultasi. 
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3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi perusahaan. 

4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuan. 

5. Memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan manajemen resiko, pengendalian serta proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi. 

 

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen agar 

tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tersebut 

audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbingan-

bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah 

ditelaah, dipelajari dan dinilainya. 

Menurut Hiro Tugiman (2006:16) tujuan audit internal adalah untuk 

membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya 

secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan internal menyediakan bagi 

mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat dan informasisehungan 

dengan aktivitas yang diperiksa. 

Orientasi pelaksanaan audit sebagian besar tugasnya adalah melakukan 

audit kepatuhan (Compliance Audit) dan audit operasional (Management atau 

Operational Audit) secara rutin. 

Tugas auditor internal adalah appraisal independent (internal auditing) : 

1. Menelaah keandalan dan integritas  informasi operasional sehari-hari 
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2. Menelaah sistem-sistem yang dipakai perusahaan 

3. Menentukan tingkat kepatuhan entitas 

4. Menelaah sarana untuk melindungi asetperusahaan 

5. Mengukur ekonomi dan efisiensi 

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal 

harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya independen dari 

audite (Suhayati 2006:14) 

Dalam melaksanakan tugasnya, audit internal mempunyai batasan lingkup 

pekerjaan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, menurut Cashin (2008:8) yang 

dikutip dari buku “The New Internal Auditing” mengemukakan ruang lingkup 

audit internal sebagai berikut : 

“Other than for special assignment, the elements of internal auditing may be 

grouped under compliance, verification, evaluation”. 

1. Kepatuhan (Compliance) 

Merupakan salah satu unsure audit internal yang bertujuan untuk 

menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam 

perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan perusahaan. 

2.  Verifikasi (Verification) 

Verifikasi merupakan aktivitas pemeriksaan terhadap dokumen, catatan 

dan laporan apakah hal-hal tersebut telah mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. Umumnya verifikasi dilaksanakan atas : 

a. Catatan dan laporan akuntansi, dan  

b. Aktiva, hutang, serta modal dan hasiloperasi perusahaan. 
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3. Evaluasi (evaluation) 

Kegiatan ini merupakan tanggung jawab internal auditor yang paling 

penting dan paling sulit diukur hasilnya. Evaluasi mencakup dua fungsi, yaitu 

penilaian terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat manajemen dan penilaian 

terhadap pengendalian internal yang berjalan dalam perusahaan. 

 

2.3.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit internal 

Wewenang dan tanggung jawab audit internal dalam organisasi harus 

ditetapkan secara jelas agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pernyataan 

mengenai tanggung jawab audit internal harus ditetapkan dengan jelas oleh 

kebijakan manajemen dan dewan komisaris. 

Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian 

tugas yang lengkap mengenai tujuan kewenangan dan tanggung jawab bagian 

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

oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) tentang tujuan, 

kewenangan dan tanggung jawab audit internal : 

“Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan 

secara formal dalam charter audit internal, konsisten terhadap Standar Profesi 

Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan 

pengawas organisasi”. 

Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan 

tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara 

formal. Agar setiap orang yang melaksanakan mempunyai tanggung jawab dan 

disiplin yang tinggi terhadap masalah yang dihadapi. 
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Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009:322) tanggung jawab 

auditor internal adalah sebagai berikut : 

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 

evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada 

manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setarawewenang 

dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor 

internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

diauditnya”. 

Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus 

memberikan akses penuh kepada audit internal untuk berurusan dengan catatan-

catatan, kekayaan-kekayaan dan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan 

pokok masalah yang sedang direview audit internal yang bebas untuk mereview 

dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana-rencana dan catatan-catatan perusahaan. 

 

2.3.4 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai  

Kualifikasi audit internal meliputi independesi setra kompetensi. 

Pelaksanaan audit internal dikatakan memadai jika kedua hal tersebut telah 

tercapai. 

a).  Independensi audit internal 

Independensi adalah etika auditor yang mandiri tidak ketergantungan 

kepada suatu hal atau orang yang telah mandiri dan tidak memihak pada apapun 

(Tugiman 2007:15). Audit internal adalah aktivitas penilaian didalam suatu 

organisasi untuk meniliti operasi akuntansi, keuangan serta operasi lainnya secara 

tidak memihak (independent). 
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Arens, Elder and Beasley (2006:83) mengemukakan bahwa : 

“independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain an 

unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in appearance is 

the result of others interpretations of this independence”. 

Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai 

kegiatan audit dibutuhkan indepedensi karena adanya harapan untuk mendapatkan 

suatu pertimbangan yang tidak memihak. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:15) 

menyatakan bahwa : 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi 

tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkatkan jika 

fungsi audit internal memilki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan 

dan Dewan Komisaris”. 

b).  Kompetensi audit internal 

Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan 

perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:57), 

menyatakan bahwa : 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional”. 

Keahlian dan kecermatan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Keahlian  

Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit 
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internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung 

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 atau 

seluruh penugasannya. 

b. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat 

mengetahui yang adanya indikasi kecurangan. 

c. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang 

resiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan 

teknik-teknik audit berbasis teknologi  informasi yang tersedia. 

2. Kecermatan profesional 

Audit internal merupakan kecermatan dan keterampilan yang layak 

dilakukan oleh seorang auditor internal yang independen dan kompeten dengan 

mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan materialitas yang 

dicakup dalam penugasan kecukupan dan efektivitas manajemen resiko, 

pengendalian dan proses governance.penggunaan biaya dan manfaat penggunaan 

sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik dengan bantuan 

komputer dan teknik-teknik analisisnya. 

3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan. 
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Dari kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keahlian dan 

kecermatan profesional harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketiga unsur 

diatas. 

 

2.3.5 Program Audit Internal 

Program audit internal 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 internal untuk mencapai tujuan. 

Program audit menurut standar for professional practice internal auditing 

tahun 2000 yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983) adalah sebagai berikut : 

1. Planning the audit, auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan 

audit. 

2. Examining and evaluating information, auditor internal harus 

mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan 

informasi untuk mendukung hasil audit. 

3. Communicating result, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaaa 

audit mereka. 

4. Following up, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk 

meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan 

audit. 

Program audit yang baik mencakup : 
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1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang 

direncanakan. 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

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

4. Menggambarkan urutan proritas langkah kerja yang dilaksanakan dan 

bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh 

atasan auditor. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan program audit adalah : 

1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. 

2. Memberikan daftar simak-cheklist sementara pemeriksaan berlangsung 

tahap demi tahap sehingga tidak satupun yang ketinggalan. 

3. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-perubahan 

standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan. 

Dalam pembuatan program audit internal mengacu pada proses audit 

internal. Menurut Hiro Tugiman (2007:34) proses audit internal ada Sembilan 

langkah : 

1. Seleksi auditan 

2. Persiapan penugasan 

3. Survey pendahuluan 

4. Deskripsi, analisis, dan evaluasi pengendalian intern 

5. Pengujian lapangan 

6. Pengembangan temuan dan rekomendasi 

7. Pelaporan 
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8. Monitoring tindak lanjut 

9. Evaluasi audit 

 

2.3.6 Pelaksanaan Program Audit Internal 

Auditor internal harus melaksanakan kegiatan audit untuk memperoleh 

berbagai informasi yang mendukung kegiatan audit. Pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan menurut Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:15-18) meliputi : 

1. Perencanaan Penugasan 

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

atau setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, waktu dan alokasi sumber 

daya. 

2. Pelaksanaan Penugasan 

Dalam melaksanakan audit, audit internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevalusi dan mendokumentasikan informasi yang memadai 

untuk mencapai tujuan penugasan. 

a) Mengidentifikasi Informasi 

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, 

relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. 

b) Analisis dan Evaluasi 

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada 

analisis dan evaluasi yang tepat. 

c) Dokumentasi Informasi 

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk 

mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 
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d) Supervise Penugasan 

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminya kualitas dan meningkatnya kemampuan staf. 

3. Komunikasi hasil penugasan 

Auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 

waktu. 

4. Pemantauan tindak lanjut 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan 

kepada manajemen. 

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan 

audit seorang auditor internal harus dapat mengidentifikasi informasi, analisis dan 

evaluasi, dokumentasi informasi, supervise penugasan yang tepat untuk 

memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya 

kemampuan staf. 

Adapula menurut The Institute of Internal Auditors (2004:13) pengelolaan 

program auditr internal sebagai berikut :  

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan merupakan langkah awal kegiatan fungsi audit internal. 

Perencanaan yang berbasis resiko disusun oleh penanggungjawab fungsi audit 

internal untuk menetapkan suatu prioritas kegiatan audit internal yang konsisten 

dengan tujuan organisasi. Berdasarkan penilaian resiko ini masukan dari pimpinan 

dan Dewan Pengawas Organisasi serta perkembangan terkini dimasukkan dalam 

pertimbangan proses rencana penugasan audit internal dan juga 



 32 

mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan resiko, memberikan 

nilai tambah dan meningkatkan nilai kegiatan organisasi. 

2. Komuikasi dan Persetujuan (Communication and approval) 

Rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan-

perubahan penting dalam suatu perencanaan harus dikomunikasikan penanggung 

jawab fungsi audit internal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi 

untuk mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit 

internal juga harus mengkonsumsikan dampak dari adanya keterbatasan sumber 

daya tersebut. 

3. Pengelolaan sumber daya (Resource management) 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumber 

daya audit internal sesuai, memadai dan dapat digunakan secara efektif dalam 

mencapai persetujuan dari suatu perencanaan. 

4. Kebijakan dan prosedur (Policies and procedures) 

Dalam pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal, kebijakan dan prosedur 

merupakan suatu pedoman atau pijakan bagi penanggung jawab fungsi audit 

internal harus menetapakan kebijakan dan prosedur tepat dan jelas. 

5. Koordinasi (Coordination) 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak 

internal dan eksternal organisasi serta pihak konsultan untuk memastikan bahwa 

lingkup penugasan tersebut memadai dan meminimlkan duplikasi. 

6. Laporan kepada Dewan Pengawas Organisasi (Reprting to the Bord and 

Senior Management) 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan yang 

memuat permasalahan mengenai resiko, pengendalian proses governance dan hal 
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lainnya kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi perbandingan rencana 

dan realisasi dan mencakup sasaran dan wewenang, tanggung jawab dan kinerja 

fungsi audit internal dilaporkan penanggung jawab fungsi audit internal secara 

berkala. 

 

2.3.7 Laporan Hasil Audit Internal 

Menurut Amin Widjaja (1995:153) tahap akhir pemeriksaan yang 

dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil kegiatan pemeriksaan. 

Laporan tersebut merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang 

yang dilimpahkan kepada bagiannya. Suatu pekerjaan yang baikpun tidak akan 

berguna apabila tidak didukung oleh penyusunan laporan yang baik pula. Oleh 

sebab itu, audit internal harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, seperti yang 

dikemukakan oleh Brink dan witt (1996:51) berikut ini : 

1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah 

pemeriksaan selesai. 

2. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan temuan-temuan pemeriksaan, 

kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dengan 

manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi 

tersebut. 

3. Laporan harus objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun dan tepat 

waktu. 

4. Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil pemeriksaan dan bila 

mungkin laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor. 
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5. Laporan dapat berisi rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan 

yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atau prestasi yang dicapai 

dan tindakan perbaikan. 

6. Pandangan bagian yang diperiksa mengenai kesimpulan atau rekomendasi-

rekomendasi yang diberikan dapat juga dimasukkan dalam laporan. 

7. Kepala bagian departemen audit internal terlebih dahulu harus menelaah 

kembali dan menyetujui laporan pemeriksaan sebelum dikeluarkan, harus 

menentukan kepada bagian siapa saja laporan itu akan diedarkan. 

Dari uraian diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan hasil 

audit internal yang baik minimal harus memiliki verifikasi, objektif dan lengkap 

dalam 34nsure penyajiannya sehingga memudahkan dalam pengambilan suatu 

kesimpulan dan pemberian rekomendasi. 

 

2.3.8 Kegiatan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal 

Auditor internal harus melaporkan tindak lanjut pemeriksaan untuk 

memastikan tindakan-tindakan perbaikan memadai telah dilakukan untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Apabila 

laporan sudah dikeluarkan, tidak berarti semua tugas auditor internal telah selesai 

karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi terhadap tindakan-

tindakan yang telah diambil. Tindak lanjut hasil audit sangat diperlukan, karena 

segala usaha yang dilaksanakan dalam rangka audit mempunyai arti jika disertai 

tindak lanjut atas saran, usulan dan rekomendasi yang diberikan. 
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Jika ternyata hasil audit internal yang dilaksanakan menunjukkan adana 

hal-hal yang perlu diperbaiki maka tindak lanjut yang dapat diambil sehubungan 

dengan hal tersebut di atas adalah melaporkan temuan-temuan tersebut kepada 

pimpinan perusahaan untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyelesaian 

masalah. 

 

2.4 Efektivitas 

2.4.1 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Menurut Syahril (2008:326), efektivitas dikemukakan sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (actual) sebanding 

dengan kinerja yang ditargetkan”. Sedangkan menurut Rob Reider (2007:21) 

efektivitas adalah : “Efektivitas atau hasil dari operasi adalah  hasil atau 

keuntungan yang diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan 

objektivitas dari beberapa kriteria”. 

Dari definisi yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa secara garis 

besar efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 
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2.4.2 Efektivitas Penjualan 

Aktivitas penjualan telah dikatakan efektif apabila penualan suatu 

perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud efektivitas penjualan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas penjualan dengan 

melihat kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakn serta 

strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti 

efektivitas dari ketiga hal dibawah ini : 

1. Target dan Realisasi Penjualan 

Menurut Komaruddin (2007:845) target adalah (1) Tujuan yang akan 

dicapai, (2) Suatu tujuan atau tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang 

lazimnya dapat dinyatakan atau diukur dengan kuantatif. Target tersebut mungkin 

merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian tertentu berada 

dalam proses keseluruhan, (3) Objek kritisme. 

Sedangkan menurut Komaruddin (2007:746), Realisasi adalah (1) 

Penjualan suatu aktiva perusahaan hingga menjadi uang kas kadang disebut 

pencairan, (2) Memperoleh sesuatu dengan menjual, investasi dan usaha, (3) 

Mengubah sesuatu agar menjadi uang. Dimana dalam suatu periode perusahaan 

telah memiliki target yang telah ditentukan sebagai tolak ukur tercapai atau 

tidaknya tujuan perusahaan. 

2. Biaya Penjualan 

Kepuasan Menurut Komaruddin (2007:285), Biaya adalah ongkos yang 

tertutup oleh pendapatan yang sedang berjalan, seandainya perusahaan itu ingin 
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mendapatkan laba, sebaliknya investasi modal, hanya sebagian saja dimasukkan 

(depresiasi tahunan) kedalam pembiyaan. 

3. Konsumen 

Selain mencari laba tujuan perusahaan juga memuaskan kebutuhan 

konsumen, jika kebutuhan konsumen terpenuhi dalam hal ini produk berkualitas 

dan tepat waktu maka tujuan perusahaan telah tercapai disamping hal-hal lain 

yang menjadi tujuan perusahaan. Menurut Day (Tse dan Wilson, 1998) yang 

dikutip oleh Fandi Tjiptono (2010:146) yaitu : 

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelunya (norma kinerja lainnya) 

dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian”. 

Dari ketiga hal tersebut tujuan perusahaan juga untuk mendapatkan laba. 

Hasil dari penualan tersebuat adalah dalam bentuk laba yang dapat menjamin 

kelasangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Apabila hasil yang dicapai 

belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka perlu dilakukan langkah-

langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penjualan. 

 

2.5 Penjualan 

2.5.1 Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan, 

melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh. 

Warren dan Reeve (2005) mendefinisikan penjualan sebagai berikut : 

“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang 

dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. Menurut Basu Swastha 
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(2011:8) definisi penjualan adalah sebagai berikut : “Penjualan adalah ilmu dan 

seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang 

lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya”. 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah 

suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari 

pihak penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan 

dari penerima barang atau jasa sebagai timbale balik atas penyerahan tersebut. 

Rencana volume penjualan, harus selalu memperhatikan keadaan ekonomi dimasa 

mendatang, dalam hal ini bagian penjualan harus terus diikutsertakan dalam 

penentuannya. 

 

2.5.2 Tujuan Penjualan 

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk 

mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapatkan laba maksimal dan 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan serta menunjang pertumbuhan 

perusahaan melalui peningkatan volume penjualan. 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas paling penting dalam perusahaan 

karena adanya penjualan, maka terbentuklah pendapatan yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut La Midjan (2011:170) mengemukakan sebagai berikut : 

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, sehingga 

kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan 
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merugikan perusahaandisebabkan selain sasaran penjualan tidak tercapai, juga 

pendapatan akan berkurang. 

2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan perusahaan 

oleh karena itu perlu diamankan. 

3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut : 

a. Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit atau masuknya uang 

kontan jika penjualan secara tunai. 

b. Kuantitas barang yang akan berkurang digudang karena penjualan terjadi. 

Tujuan umum yang dimiliki perusahaan  menurut Basu Swastha (2007:67) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Mencapai volume penjualan tertentu, 

2. Mendapatkan laba tertentu, 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya 

hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual. Dalam hal ini, 

diperlukan kerjasama yang rapi diantara bagian-bagian yang terkait dengan fungsi 

penjualan. Namun demikian, semua ini tetap menjadi tanggung jawab dari 

pimpinan perusahaan dan dialah yang harus mengukur seberapa sukses atau 

kegagalan yang dihadapinya. Untuk maksud tersebut pimpinan harus 

mengkoordinasi semua fungsi dengan baik termasuk fungsi penjualan. 
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2.5.3 Klasifikasi Penjualan 

La Midjan (2011:174) mengklasifikasikan berbagai transaksi penjualan 

yang terjadi sebagai berikut : 

1. Penjualan secara tunai 

Penjualan yang bersifat “cash and Carry”. Pada umumnya terjadi secara 

kontan, namun dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan dan dianggap 

kontan. 

2. Penjualan secara tender 

Penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi 

permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk memenangkan 

tender, selain harus memenuhi segala prosedur yakni pemenuhan dokumen tender 

berupa jaminan tender (bidbond) dan yang lainnya, juga harus bersaing dengan 

pihak lainnya. 

3. Penjualan secara kredit 

Penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan. 

4. Penjualan ekspor 

Penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang 

mengimpor barang tersebut. 

5. Penjualan secara konsinyasi 

Penjualan barang secara titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual, 

bila barang tidak laku dapat dikembalikan lagi. 

6. Penjualan secara grosir 

Penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang 

antara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau importer dengan 

pedagang, toko eceran. 
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2.5.4 Prosedur Penjualan 

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis 

barang yang digunakan diterima, dan berakhir dengan penyerahan barang kepada 

langganan. 

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan menurut Arens et al 

(2006:412) adaah : 

1. Pemrosesan order pelanggan (Processing Customers Orders) 

Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan 

siklus. Biasanya permintaan ini dipeoleh dari penawaran untuk membeli barang-

barang. 

2. Persetujuan penjualan secara kredit (Grantings credits) 

Sebelum barang dikirimkan, seseorang yang berwenang dalam perusahaan 

harus menyetujui penjualan secara kredit kepelanggan atas penjualan kredit 

tersebut. 

Praktik yang lemah dalam persetujuan penjualan secara kredit seringkali 

menyebabkan jumlah piutang tak tertagih cukup basar dan piutang uasah menjadi 

tak tertagih. 

3. Pengiriman barang (Shipping goods) 

Merupakan fungsi yang paling kritis karena merupakan titik pertama dari 

siklus ini diterima dimana terjadinya penyerahan aktivitas perusahaan. 

Kebanyakan perusahaan mengakui penjualan pada saat barang dikirimkan. Nota 

pengiriman disiapkan pada saat pengiriman dan secara otomatis dilakukan oleh 

komponen berdasarkan informasi order penjualan. 
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4. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan (Billing customers and 

recording sales) 

Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan 

mengenai jumlah yang ditagih atas barang tersebut dan penagihan ini harus 

dilakukan tepat waktu. Aspek terpenting dalam penagihan ini adalah meyakinkan 

bahwa seluruh pengiriman yang dilakukan telah ditagih, tidak ada pengiriman 

ditagih dalam jumlah yang tidak benar. 

5. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas (Processing and recording cash 

receipt) 

Dalam pemrosesan danpencatatan penerimaan kas, perhatian paling utama 

adalah kemungkinan terjadinya pencurian atas kas. Pencurian dapat terjadi 

sebelum penerimaan dicatat atau sesudahnya. Pertimbangan utama adalah 

penggunaan penerimaan kas, bahwa kas harus disetor kebank dalam jumlah yang 

benar dan tepat waktu dan dicatat diberkas penerimaan kas. 

6. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan 

(Processing and recording sales return and allowance) 

Jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterima, penjual 

seringkali menerima pengembangan barang atau memberikan pengurangan harga 

atas jumlah yang masih harus dibayar. Retur dan  pengurangan harga penjualan 

harga segera dicatat dalam berkas transaksi retur dan pengurangan penjualan serta 

berkas induk piutang usaha secara benar. Nota kredit biaanya dibuat untuk 

pengembalian dan pengurangan harga dalam rangka pengendalian dan 

memudahkan pencatatan. 

7. Penghapusan piutang tak tertagih (Charging off uncollecible account 

receivable) 
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Jika suatu perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah tidak tertagih, 

jumlah tersebut harus dihapuskan, biasanya ini terjadi setelah pelanggan pailit. 

8. Penyisihan piutang tak tertagih (Providing for bad debts) 

Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan bagian 

dari penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih nilai sisa, 

hasil dari penyesuaian akhir periode oleh manajemen atas perhitungan piutang tak 

tertagih. 

2.5.5 Penjualan dapat Ditingkatkan dengan Pengendalian Intern yang        

Memadai 

Semakin berkembaangnya perusahaan, maka masalah yang dihadapi 

perusahaan semakin kompleks. Pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi dapat 

mengawasi semua aktivitas perusahaan, termasuk pekerjaan bawahan, oleh karena 

itu pengendalian sangan diperlukan untuk meminimalkan penyimpangan yang 

dapat terjadi diperusahaan. 

Pengendalian intern dapat membantu pimpinan mengetahui besarnya 

pendapatan atas penjualan dan memperkirakan kemungkinan terjadinya 

kecurangan atau penggelapan melalui laporan-laporan yang menganalisa aktivitas 

penjualan yang dimana penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki dari 

tujuan yang dianggarkan atau dari standar yang telah dihitung dengan cara yang 

tepat agar ada tindakan perbaikan. Pimpinan perusahaan harus benar-benar 

mengawasi dan menyelidiki penjualan ini agar dapat berfungsi dengan baik. 

Pengendalian penjualan meliputi analisa, penelaahan dan penelitian yang 

diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode dan pelaksanaan yang 

sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki. 
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Alasan perusahaan menciptakan suatu proses pengendalian intern adalah 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan pada manajemen 

bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai. 

Tujuan umum pengendalian intern ini menurut COSO, sebagai berikut : 

1. Keandalan atas laporan keuangan 

Dengan adanya pengendalian intern dalam perusahaan, diharapkan dapat 

dihasilkan laporan keuangan yang handal, yang dapat digunakan oleh pihak 

manajemen dan pihak luar dalam pengambilan keputusan. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian intern dalam organisasi ditujukan untuk mendorong 

tercapainya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk 

mengoptimalkan tujuan perusahaan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan ditaatinya segenap 

peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah 

maupun oleh manajemen dalam lingkungan perusahaan tersebut. 

Komponen-komponen pengendalian intern menurut COSO yang dikutip 

dari Amin W. Tunggal (2006:6-24), yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment) 

Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan sikap 

manajemen puncak, direksi dan personil lain dalam suatu organisasi tentang 
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pengendalian intern dan pentingnya bagi suatu entitas. Terdapat tujuh faktor 

lingkungan pengendalian, yaitu : 

a) Integritas dan nilai etis 

b) Komitmen terhadap kompetensi 

c) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

d) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

e) Dewan direksi dan praktisi komite audit 

f) Filosofi manajemen dan gaya operasi 

g) Struktur organisasi 

2. Penaksiran resiko (Risk assesment) 

Penaksiran resiko suatu organisasi untuk pelaporan keuangan merupakan 

identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko-resiko yang relevan terhadap 

penyusunan laporan keuangan yang secara wajar disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan. 

3. Aktivitas pengendalian (Control activities) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

membantu menyajikan bahwa tindakan-tindakan yang diperlukan diambil untuk 

menghadapi resiko-resiko yang tersangkut dalam pencapaian tujuan organisasi. 

4. Informasi dan komunikasi (Information and communication) 

Sistem informasi yang relevan terhadap tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk 

mencatat, mengolah, mengikhtisar dan melaporkan transaksi suatu organisasi dan 

mempertahankan akuntabilitas untuk aktiva dan pasiva yang berkaitan. 
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Komunikasi mencakup membrikan pemahaman peranan individual dan 

tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian intern atas pelaporan 

keungan. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian 

intern sepanjang waktu. 

Pengendalian intern yang diterapkan perusahaan ditujukan untuk mencapai 

suatu sasaran namun pengendalian intern memiliki keterbatasan. Keterbatasan 

yang melekat pada pengendalian intern menurut Mulyadi (2008:181) adalah 

sebagai berikut : 

1. Kesalahan dan pertimbangan 

Sering kali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mengambil 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam menyusun tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak hati-hati didalam menjalankan tugasnya atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan, 

kolusi dapat menyebabkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk 

melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 
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4. Pengabdian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabdikan kebijakan atau prosedur yang elah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajemen. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak 

boleh manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Manajemen 

harus bisa memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan 

kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa 

sebaik-baiknya pengendalian intern yang diciptakan seseorang, efektivitas 

pengendalian intern tersebut tergantung pada yang menjalankannya, dan perlu 

diperhatikan jangan sampai biaya yang digunakan untuk pengendalian ini 

melebihi kegunaannya. 

 

2.6 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Penjualan 

Salah satu aktivitas yang langsung mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan adalah aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan merupakan tulang 

punggung perusahaan. 

Aktivitas penjualan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari 

kegiatan pengendalian apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapkan 

suatu pendapatan yang maksimal. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas 

penjualan, manajemen memerlukan adanya laporan-laporan untuk menganalisis 

aktivitas tersebut yang mengungkapkan penyimpanan-penyimpangan dari tujuan, 
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standar atau kriteria yang ditetapkan agar segera dapat diambil suatu tindakan 

perbaikan. 

Hasil dari audit internal akan mengurangi atau mencegah penyelewengan 

atas kesalahan dalam aktivitas penjualan, karena audit internal akan mengecek 

secara rutin untuk ketetapan dan perbaikan dari seluruh aktivitas penjualan yang 

terjadi didalam perusahaan. 

Audit internal efektif bila memenuhi : 

1. Adanya kualifikasi audit internal 

2. Adanya program audit internal 

3. Adanya pelakanaan audit internal 

4. Adanya laporan hasil audit internal 

5. Adanya tindak lanjut atas laporan hasil audit internal 

Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat 

dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan dan 

laporan aktivitas perusahaan. Guna memberikan jasa bagi manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara meyakinkan analisis, 

penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 

menajemen, audit internal menyediakan jasa tersebut. 

Efektivitas kegiatan penjualan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan cara meningkatkan keuntungnan atau volume penjulan dengan melihat 

kemampuan perushaan dalam menyalurkan barang-barang dan kebijakan strategi 

yang diterapkan oleh perusahaan. Efektivitas penjualan diukur dengan cara 

membandingkan rencana dengan pelaksanaannya. Jika target penjualan yang 
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direncanakan adalah sebesar XX % sedangkan pelaksanaannya XX% sehingga 

dapat dikatakan penjualan tersebut efektif atau sebaliknya. Agar penjualan efektif, 

harus didahului oleh berbagai kegiatan pemasaran seperti penilaian kebutuhan, 

riset pemasaran, pengembangan produk, penetapan harga dan saluran distribusi. 

Jika pemasaran berhasil mengidentifikasi kebutuhan konsumen, 

mengembangkan produk yang tepat dan menetapkan harga wajar, 

mendistribusikan serta mempromosikan secara efektif sehingga akan dapat 

meningkatkan penjualan. 

Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas penjualan dapat 

terlihat dari tersedianya informasi yang memadai mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan aktivitas penjualan seperti adanya proedur penjualan yang 

jelas, penggunaan dokumen-dokumen penjualan prenumbered, pemisahan fungsi 

sehingga tujuan dari penjualan akan tercapai dan diperolehnya laporan keuangan 

yang andal. Selain itu, adanya ketaatan setiap karyawan kepada ketentuan yang 

telah ditetapkan akan menunjang efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan 

dalam pencapaian tujuannya. 

 


