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ABSTRAK 

Pada era globalisasi saat ini, sebuah perguruan tinggi di tuntut untuk mampu 

menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu dengan meningkatkan kemampan 

produktifitasnya. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas juga dapat mendorong 

pihak manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang 

akan terbebas dari permasalahan sehingga tercipta sistem pengendalian internal 

yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari peran, kinerja 

dan kompetensi auditor internal terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner 

kepada responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

Convenience Sampling dengan populasi seluruh pegawai uin suska riau. Teknik 

analisis data menggunakan Regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan 

secara parsial variabel peran dan kompetensi auditor internal berpengaruh 

sementara variabel kinerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

pengendalian internal. 

Kata Kunci:  Peran Auditor Internal, kinerja Auditor Internal, Kompetensi 

Auditor Internal dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal. 
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THE EFFECT OF THE ROLE, PERFORMANCE, AND COMPETENCE OF 

INTERNAL AAUDITOR ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL 

CONTROL SYSTEM 

(Empirical Study in Public Service Agency Work Unit State Islamic University 

Suska Riau) 

By: 

Hikmatul Razila 

11673202194 

ABSTRACT 

In the current era of globalization, a university is required to be able to 

maintain its survival, namely by increasing its productivity. The demand for 

transparency and accountability can also encourage management to produce 

quality financial reports that will be free from problems so as to create an 

effective internal control system. This study aims to see the effect of the role, 

performance and competence of internal auditors on the effectiveness of the 

internal control system. The data collection method in this research is by 

distributing questionnaires to respondents. The sampling technique used the 

convenience sampling method with a population of all employees of Uin Suska 

Riau. The data analysis technique used multiple regression. The results of this 

study indicate that simultaneously all independent variables have an effect on the 

dependent variable and partially the role and competence variables of internal 

auditors have an effect while the performance variables do not affect the 

effectiveness of the internal control system. 

Keywords: Internal Auditor Role, Internal Auditor Performance, Internal Auditor 

Competence and Internal Control System Effectiveness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan konsep era globalisasi dan berkembangnya dunia usaha, 

maka sebagai konsekuensinya makin banyak masalah yang akan dihadapi 

oleh suatu lembaga atau badan dalam persaingan yang semakin kompetitif 

dan kompleks, sehingga situasi dan kondisi ini menuntut para pemimpin atau 

manajemen lembaga atau badan untuk mengelola kegiatan perusahaannya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan 

Nasional, namun ada juga Perguruan Tinggi yang di kelola oleh Kementerian 

atau Lembaga Pemerintah nonkementerian. Berdasarkan UU RI no 9 tahun 

2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Perguruan Tinggi di Indonesia harus 

memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan 

yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba dan dapat 

mengelola dana secra mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. 

Perguruan Tinggi Negeri yang diijinkan secara penuh untuk 

menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka 

pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel dengan mengutamakan 
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produktifitas, efiseinsi dan efektivitas, pola pengeloaan keuangan BLU 

dimaksudkan agar Perguruan Tinggi sebagai instansi pemerintah dapat 

meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan, dalam hal ini mahasiswa, 

masyarakat, dan para stakeholder lainnya. 

Pada era globaisasi saat ini, sebuah perguruan Tinggi di tuntut untuk 

mampu menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan produktifitasnya. Perguruan tinggi merupakan entitas ekonomi 

yang mengelola dana yang bersumber dari perorangan, masyarakat dan 

pemerintah. Oleh karena itu Perguruan Tinggi memiliki kewajiban 

menyampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengelolaan sumber 

dana tersebut. Tuntuan transparansi dan akuntabilitas juga dapat mendorong 

pihak manajemen untuk menghasilkan laporan yang berkualitas yang akan 

terbebas dari permasalahan. Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan 

dalam upaya pencegahan terjadinya perilaku penyimpangan melalui 

peningkatan sistem pengendalian internal dalam manajeman perguruan tinggi. 

Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk 

melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan 

terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet, serta meningkatkan 

efisiensi dengan efektivitas kerja. Auditor internal merupakan mata dan 

telinga dari manajemen untuk menetapkan status dari sistem pengendalian 

internal dan khususnya pengendalian internal akuntansi. Perhatian auditor 

diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan dan transaksi kecurangan. 

Melalui penetapan kebijakan, dan fungsinya lebih kepada mendeteksi dan 
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melindungi, tidak ada standar formal yang ditetapkan untuk menentukan 

tanggung jawab seorang auditor internal untuk mencegah dan mendeteksi 

terjadinya kecurangan. Dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya 

kecurangan, seorang auditor internal haruslah memiliki sikap independensi 

dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai 

seorang auditor internal di perusahaan. 

Terkait mengenai profesionalisme peran, kinerja dan kompetensi 

auditor internal di lingkungan perguruan tinggi belum mencapai tingkat yang 

memadai, hal ini disebabkan tumpang tindihnya jabatan fungsional dan 

struktural. Fungsi auditor internal masih tergolong dalam kategori belum 

efektif. Dilihat dari kasus yang baru hangat tentang penyalahgunaan dana 

operasional perguruan tinggi UIN Suska Riau yang menunjukkan masih 

belum efektifnya pengawasan dan pengendalian internal. 

Menghadapi hal seperti ini, berbagai kebijakan dan strategi yang ada 

pada perguruan tinggi harus terus dikembangkan dan ditingkatkan agar 

mampu mencegah terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh manajemen 

perguruan tinggi itu sendiri. Salah satu diantaranya meningkatkan efektivitas 

sistem pengendalian internal perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus bisa 

melaksanakan semua kegiatan operasionalnya berdasarkan rancangan sistem 

prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mampu mewujudkan sebagaimana 

yang diharapkan. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa perguruan tinggi 

akan mampu menjamin dan mempertahankan keberadaan serta 

keberlangsungan hidup perguruan tinggi tersebut. 
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Salah satu strategi yang penting dalam Perguruan Tinggi adalah 

menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Pengendalian 

internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan diraksi, manajemen 

serta personil lain dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan 

jaminan yang layak berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan dengan 

katagori : (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) reliabilitas laporan 

keuangan dan (c) ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan pada suatu entitas yang ditunjukan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dicapai. Faktor-faktor yang 

menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian internal yaitu : (a) 

perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, 

sistem dan prosedur suatu organisasi makin rumit, (b) tanggung jawab utama 

untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-

kesalahan serta kecurangan terletak pada manajemen, (c) saling cek 

merupakan cara tepat untuk menutup kekurangan human error, dan (d) 

pengawasan sistem pengendalian langsung dari internal dianggap lebih tepat 

daripada pemeriksaan secara langsung dari pemeriksa dari luar (Wardah 

2015). 

Sistem pengendalian internal merupakan keseluruhan mekanisme yang 

merupakan bagian integral dari prosedur kerja suatu organisasi, dan di susun 

sedemikian rupa untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi 



5 

 

 

sudah sesuai dengan yang seharusnya. Adapun yang paling berkepentingan 

terhadap sistem pengendalian internal suatu organisasi adalah manajemen, 

karena dengan sistem pengendalian internal yang baik manajemen dapat 

mengharapkan bahwa kebijakannya dipatuhi (Miraceti, 2011). 

Dengan menetapkan serta menerapkan sistem pengendalian internal 

secara baik dan benar pada suatu Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi 

tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan 

risiko. Jika suatu sistem pengendalian internal telah ditetapkan semua operasi, 

sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada dibawah kendali, 

tujuan akan tercapai, resiko menjadi kecil dan informasi yang dihasilkan akan 

lebih berkualitas. 

Untuk menjalankan segala aktivitas atau kegiatan memerlukan 

informasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen yang ada pada 

Perguruan Tinggi tersebut adalah informasi yang handal dan dapat dipercaya. 

Informasi merupakan unsur yang penting dari sistem pengendalian internal 

organisasi. Informasi diperlukan manajemen untuk pedoman operasi, dan 

menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang 

berlaku pada organisasi. 

Kesalahan didalam penyedia informasi akan berpengaruh terhadap 

perencanaan yang dibuat, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

peran,kinerja dan kompetensi auditor internal di Perguruan Tinggi tersebut. 

Auditor internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan 

objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan 
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meningkatkan operasi organisasi. Aktifitas ini membantu Perguruan Tinggi 

mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan 

disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian, dan proses tata kelola. Berbicara mengenai peran auditor 

internal mengungkapkan bahwa auditor internal berusaha untuk 

meningkatkan operasi organisasi dan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya hal negatif. Seperti yang terjadi pada kasus yang penulis kutip dari 

media informasi seputarriau.co bahwa adanya dugaan korupsi di kampus 

UIN Suska Riau 42 M, Jumat 20 Maret 2020. Adanya temuan belanja tak 

wajar yang belakagan ini menjadi sorotan. Temuan itu berupa pengelolaan 

dan penatausahaan kas UIN  Suska tahun  anggaran 2019 yang tidak 

memadai. Dari kasus ini dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal 

di UIN Suska Riau sedang melemah. 

Auditor internal membantu manajemen dalam mendesain serta 

memelihara kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal. Auditor 

internal juga berperan untuk bertanggung jawab menilai kecukupan dan 

keefektifan dari masing - masing sistem pengendalian internal yang 

memberikan jaminan kualitas dan integritas internal. 

Tolak ukur kesuksesan suatu Perguruan Tinggi selain dilihat dari peran 

auditor internal itu sendiri juga dapat dilihat dari kinerja yang dihasilkan oleh 

auditor internal. Kinerja auditor internal yang ada di dalam Perguruan Tinggi 

menggambarkan keadaan manajemen dan organisasi suatu Perguruan Tinggi, 
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keadaan laporan keuangannya, laba yang akan didapat, serta usaha dalam 

mempertahankan going concern nya. 

Beberapa alasan kenapa penulis tertarik dengan penelitian ini adalah, 

pertama beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh peran dan 

kinerja auditor internal terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, 

objek penelitainnya yaitu pada perusahaan, berbeda dengan objek penelitian 

yang penulis gunakan yaitu di perguruan Tinggi. Kedua, hasilnya penelitian 

ini nantinya akan memperlihatkan variasi peran, kinerja dan kompetensi  

auditor internal terhadap efektivitas sistem pengendalian Internal di 

Perguruan tinggi badan Layanan Umum UIN Suska Riau , dan yang ketiga, 

pada penelitian yang sebelumnya respondennya adalah auditor internal itu 

sendiri, sementara menurut penulis itu kurang cocok, dan di penelitian ini 

penulis menggunakan respondennya dari sudut pandang orang ketiga, yaitu 

pegawai yang berkaitan dan memahami kinerja Satuan pengawasan Internal. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul : 

“Pengaruh Peran, Kinerja dan Kompetensi Auditor Internal terhadap 

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi Empiris Pada Satuan 

Kerja Badan Layanan Umum UIN Suska Riau)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum UIN Suska Riau? 

2. Apakah kinerja auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum UIN Suska Riau? 

3. Apakah Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas 

sistem pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum UIN Suska 

Riau? 

4. Apakah peran, kinerja dan kompetensi auditor internal berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada Badan Layanan 

Umum UIN Suska Riau? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh antara peran auditor internal terhadap 

efektivitas sistem pengendalian internal pada Badan Layanan Umum UIN 

Suska Riau 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara kinerja auditor internal terhadap 

efektivitas sistem pengendalian internal pada Badan Layanan Umum UIN 

Suska Riau. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh antara kompetensi Auditor Internal terhadap 

efektivitas sistem pengendalian internal pada Badan Layanan Umum UIN 

Suska Riau. 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara peran, kinerja dan 

Kompetensi auditor internal terhadap efektivitas sistem pengendalian 

internal pada Badan Layanan Umum UIN Suska Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian berikut adalah : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menggali ilmu pengetahuan mengenai peran dan 

kinerja auditor internal terhadap efektivitas sistem pengendalian internal 

2. Bagi Perguruan Tinggi. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi 

masukan dan informasi tambahan kepada pihak perguruan tinggi mengenai 

perkembangan lebih lanjut tentang efektivitas sistem pengendalian internal 

serta dapat mengetahui apakah auditor internal yang dijelaskan telah 

memadai. 

3. Bagi Auditor Internal 

Agar lebih mengetahui  bahwa peran auditor internal itu sangat penting 

dalam peningkatan kinerja sebuah organisasi, sehingga auditor internal 

lebih memelihara tanggung  jawab profesional, meningkatkan kompetensi 

peran dan kinerja yang dimiliki oleh auditor internal. 
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4. Bagi Pihak lain. 

Penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh 

tentang peran dan kinerja auditor internal terhadap efektivitas sisem 

pengendalian internal di suatu perguruan tinggi dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pembanding dan pengkajian untuk pihak lain yang 

memerlukan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini berkaitan dengan Pengaruh Peran, Kinerja dan 

Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas sistem pengendalian 

Internal. Dalam Penelitian ini akan di bahas tentang. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian beserta 

alasan serta rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

yang dilakukan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijabarkan tentang teori dari variabel yang di angkat 

penelitian ini satu persatu berdasarkan kajian pustaka dan menjelaskan 

pokok bahasan dari variabel independen terhadap variabel dependent. Bab 

ini juga akan memaparkan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian 

serta hipotesis awal dari penelitian ini. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam memperoleh data penelitian. Serta menjelaskan variabel-

variabel yang akan di gunakan dalam penelitian ini 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasa dari hasil 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran yang membangun 

untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori keagenan (Agency Theory) menjadi dasar bagi perusahaan 

dalam memahami corporate governance (Aditya, 2012). Hubungan 

keagenan diartikan sebagai hubungan satu orang atau lebih, pemilik 

(principal) dengan manajer (agen) untuk melakukan jasa atas nama pemilik 

(principal) dimana agen  diberikan kewenangan oleh pemilik (principal) 

untuk membuat keputusan.  

Pemilik di perusahaan publik adalah shareholder dan manajer (agen) 

merupakan manajemen perusahaan. Manajer yang diberi kewenangan dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan dan mengambil keputusan atas nama 

pemilik (principal) sehingga lebih banyak memiliki informasi dibandingkan 

pemilik. Oleh karena pemilik tidak memiliki informasi yang mencukupi 

mengenai kinerja manajemen sehingga pemilik memiliki ketidakpastian 

tentang bagaimana usaha yang dilakukan manajemen dalam memberikan 

kontribusi pada perusahaan. Situasi ini disebut dengan asimetri informasi. 

Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa pemilik 

(principal) dan manajemen (agen) memiliki preferensi atau tujuan yang 
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berbeda. Hal ini sering kali menimbulkan konflik keagenan. Teori ini 

mengasumsikan bahwa tiap individu bertindak untuk kepentingan 

masing-masing. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian 

keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut 

sedangkan agen memiliki perilaku oportunistik.  

Pengawasan merupakan salah satu komponen dalam Corporate 

Governance. Kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku 

oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Dalam membentuk suatu 

pengawasan yang baik ialah dengan adanya komite-komite yang 

mengawasi aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

dan integritas laporan keuangan. 

Oleh karena itu, teori ini mendukung penelitian ini yaitu pemilik 

perlu merancang sistem pengendalian yang memonitor perilaku agen 

sehingga menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen 

dengan cara mengorbankan kepentingan prinsipal. Aktivitas ini meliputi 

biaya penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem 

informasi akuntansi dan lain-lain. Aktivitas ini menimbulkan biaya yang 

disebut sebagai agency cost. Untuk mengantisipasi tindakan menyimpang 

yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen maka pemilik perusahaan 

harus melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan sistem 

pengendalian yang efektif. Disinilah peran, kinerja dan kompetensi 

auditor internal sebagai pengawasan internal yang diharapkan mampu 

mengurangi adanya perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, 
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termasuk adanya kecurangan akuntansi.  

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal 

Dalam rangka untuk membantu proses pencapaian tujuannya, suatu 

perguruan tinggi akan menyusun sistem pengendalian internalnya. Dalam 

menjalankan fungsinya, manajemen membutuhkan sistem yang dapat 

mengamankan harta perusahaan dan memberikan keyakinan bahwa apa 

yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat 

mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau 

bahwa kebijakan menjadi sesuai yang diharapkan. 

Dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 05 Tahun 2017 

Sistem Pengendalian Internal adalah Proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan , pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Pengendalian Internal adalah istilah baku yang berlaku sekarang ini 

untuk built-in control. Dalam buku Valery G Kumaat (2011),Kutipan dari 

Wikipedia menyatakan bahwa Pengendalian Internal adalah suatu 

keadaan di mana terdapat sistem akuntansi yang memadai, sehingga 

mejadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan 

bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham 
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kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain, yang 

dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.  

Dari salah satu makalah mengenai internal control, “Pengendalian 

Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia 

dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu 

organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian 

internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan 

mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk 

mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber 

daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun 

tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek 

dagang). 

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017 

menyebutkan  fungsi dan wewenang dari SPI adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi (Pasal 4) 

a. penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan 

identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan 

pemantauan; 

b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan 

nonakademik; 

c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu 

nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, 
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keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan 

prasarana 

d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu 

e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal 

f. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan 

Internal dan eksternal 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN 

2. Wewenang SPI (Pasal 6) 

a. menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan 

b. memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, 

informasi, dan objek pemeriksaan pada unit kerja 

c. melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, 

dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan 

objek pemeriksaan internal 

d. menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan 

e. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat 

pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal. 

Menurut Moeller (2008) dalam wardah (2015), pengendalian internal 

merupakan suatu proses yang diimplementasikan oleh manajemen dan 

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai: 

a. Keandalan informasi keuangan dan operasional  
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b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perencanaan, 

hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku. 

c. Keamanan aset 

d. Efisiensi operasi 

e. Pencapaian suatu misi, tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan oleh perusaaan 

f. Integritas dan nilai etika 

Menurut IIA International Standards for the practice of Internal 

Auditing (2009), pengendalian internal adalah berbagai tidakan yang 

diambil oleh manajemen, dewan dan bagian lain di dalam organisasi 

untuk mengola resiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan akan tercapai. Manajemen merencanakan, 

mengelola dan mengarahkan tindakan-tindakan memadai yang akan 

dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan 

sasaran akan tercapai. 

Dalam laporan Committee of Sponsoring Organization (COSO) 

yang dikutip oleh Boynton, dkk dalam bukunya berjudul Modern 

Auditing (2017) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses 

yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya 

dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakianan yang 

memadia berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut : 

a. Keandalan pelaporan keuangan 

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
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c. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

Aktiviatas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan 

yang diperlukan berkenaan dengan resiko yang diambil untuk pencapaian 

tujuan organisasi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang 

dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan 

keyakianan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

keandalan penyajian laporan keuangan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal merupakan hal yang penting untuk ditetapkan 

dalam sebuah perguruan tinggi. Sistem pengendalian internal 

memberikan kepastian secara objektif yang berhubungan dengan segala 

aspek perguruan tinggi baik berorganisasi maupun pribadi yang 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

Kebijakan sistem pengendalian internal perusahaan yang digunakan 

perusahaan pada umumnya mengacu kepada kerangka sistem 

pengendalian internal (Internal Control Framework) yang diterbitkan 

oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission (COSO) pada tahun 1992 dan yang terakhir diperbaharui pada 

tahun 2013 Dan dalam PMK No 05 tahun 2017 tentang Sistem 

pegendalian Internal pada Badan Layanan Umum yang meliputi 5 unsur 

pengendalian, yaitu : 
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1. Lingkungan Pengendalian 

Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan 

terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. 

Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan 

kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Juga tercakup 

struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen. 

2. Penilaian Resiko 

Komponen ini telah enjadi bagian dari aktivitas audit internal yang 

terus berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di 

semua aspek organisasi dan penetuan kekuatan organisasi melalui 

evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di 

semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian 

organisasi bekerja secara harmonis. 

3. Kegiatan Pengendalian 

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan 

dengan konsep kontrol internal. Aktivitas – aktivitas ini meliputi 

persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, permisahan tugas , 

perdokumentasian internal dan audit internal. Aktivitas –aktivitas 

ini harus dievaluasi risikonya untuk oerganisasi secra keseluruhan. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. 

Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi 

informasi tentang operasi kontrol internal memberikan substansi 
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yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas 

kontrol dan untuk mengelola operasinya. 

5. Pemantauan sistem Pengendalian internal 

Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas 

informasi yang diberkan pada komunikasi informasi untuk tujuan 

manajemen kontrol. 

Kelima unsur pengendalian tersebut harus dibangun secara 

utuh dan bersamaan. Bila salah satu dari unsur tersebut tidak 

dibangun, maka bangunan atas keempat unsur lainya menjadi tidak 

berguna dalam menciptakan sistem pengendalian yang efektif. 

Masing-masing unsur meliputi beberapa komponen pengendalian 

yang dirancang dan dilaksanakan agar dapat mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan operasi keuangan maupun operasi non 

keuangan yang mengarah kepada pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Rapin dan Chrisyanto 2011 terdapat lima tujuan 

pengendalian internal antara lain : 

a. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.  

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat di uji 

ketepatannya untuk melaksanakan kegiatan operasi. Berbagai 

macam fata digunakan untuk mengambil keputusan penting. 

b. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan 

pembukuannya. 
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Harta fisik bisa saja di curi, disaahgunakan atau rusak secara 

tidak sengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta yang 

tidak nyata seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat 

berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian internal 

dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang 

dan catatan pembukuan pada saat yang tepat. 

c. Untuk menggalakkan efisiensi usaha 

Pengendaian juga dimaksukan untuk menghidari pekerjaan-

pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan 

terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap 

penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien. 

d. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah 

digariskan. 

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai 

tujuan. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan akan 

ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut 

e. Penilaian. 

Harus di buat ketentuan agar memberikan kepastian bahwa 

seluruh harta telah dinilai dengan selayaknya sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang lazim dan bahwa penyesuaian-

penyesuaian telah dilakuakan dengan sah. 

 Menurut Rapina dan christyanto, 2011 Pengendalian internal 

dibagi menjadi dua . yaitu: 
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a. Pengendalian Akuntansi 

Pengendalian akuntansi mencakup rencana organisasi dan semua 

metode dan prosedur yang terutama menyangkut pengamanan harta 

perusahaan serta keterandalan dari catatan-catatan keuangan. Pada 

umumnya ia meliputi pengendalian-pengendalian seperti misalnya 

sistem kewenangan dan persetujuan, pemisahan tugas-tugas yang 

berhubugan dengan pembukuan dengan operasi atau perlindungan 

harta, pengamanan fisik dari harta dan pemeriksaan intern. 

b. Pengendalian Administratif. 

Terdiri dari recana organisasi dan semua metode dan prosedur yang 

terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada 

kebijaksanaan manajemen dan biasanya hanya berhubungan secara 

tidak langsung dengan catatan-catatan finansial. Pada umumnya ia 

meliputi pengendalian-pengendalian seperti misalnya analisis 

statistik, time and motion studies, laporan pelaksanaan , program 

latihan pegawai dan pengendalian kualitas. 

 Dibawah ini merupakan pentingnya pengendalian internal (sagara 

dan jalil, 2013): 

a. Ditetapkan di ISA 400, istilah sistem pengendalian internal berarti 

semua kebijakan dan prosedur (kontrol internal) yang diadopsi oleh 

manajemen entitas untuk membantu dalam mencapai tujuan 

manajemen memastikan sedapat mungkin, perilaku tertib dan efisin 

bisnisnya, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, 
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pengamanan aset, pencegahan penipuan dan kesalahan, akurasi dan 

kelengkapan catatan akuntansi, dan persiapan tepat waktu informasi 

keuangan yang dapat diandalkan. 

b. Setiap orang dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk 

pengendalian internal. CEO secara pokok bertanggung jawab untuk 

pengendalian internal. CEO secara pokok bertanggung jawab dan 

harus mengasumsikan „kepemilikan‟ dari sistem pengendalian 

internal, memberikan kepemimpinan dan arah untuk menejer senior. 

c. Auditor tertarik terutama dalam kontrol yang berhubungan dengan 

keandalan pelaporan keuangan. Auditor memiliki tanggung jawab 

yang signifikan untuk penemuan manajemen dan penipuan karyawan 

dan pada tingkat yang lebih rendah, beberapa jenis tindakan illegal 

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan 

efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam 

organisasi perusahan antara lain: 

1. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris  mempunyai tanggung jawab melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara 

umum, termasuk kebijakan direksi yang menetapkan pengendalian 

internal tersebut. 

2. Direksi 

Direksi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk 

menciptakan, memelihara serta memastikan bahwa sistem 
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pengendalian internal tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan 

konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan. 

3. Unit Audit Internal 

Unit Audit internal harus mengevaluasi dan berperan aktif dalam 

meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara 

berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional 

perusahaan perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit 

internal yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai 

dan keahlian yang memadai dari auditor internal melalui pelatihan 

yang berkesinambungan. 

4. Executive Level dari setiap personel di perusahaan 

Executive level dari setiap personel di perusahaan wajib memahami 

dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Sistem pengendalian 

internal yang efektif dapat memepercepat proses identifikasi 

terhadap praktik-praktik perusahaan yang tidak sehat melalui 

sistem deteksi dini yang efisien. 

5. Independen Auditor (Eksternal) 

Pada saat melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, 

audutor eksternal harus terlebih dahulu mengevaluasi sistem 

pengendalian internal untuk menilai adanya risiko atas salah saji 

material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan 

kecurangan, maupun kesalahan. Walaupun auditor eksternal tidak 
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diharuskan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian 

internal tersebut. 

2.1.3 Efektivitas 

Menurut Jastika (2018) Efektivitas adalah keberhasilan suatu 

tindakan yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan tindakan tersebut 

atau dengan kata lain efektivitas adalah tingkat keberhasilan perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Apabila saran dan tujuan perusahaan tercapai 

sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan 

tersebut efektif.  

Contoh yang dapat dijadikan sebagai contoh dari nilai efektivitas 

dari kinerja perguruan tinggi yaitu seperti hasil kegiatan operasional dan 

laporan realisasi anggaran. Efektivitas juga menunjukkan kesuksesan 

atau keberhasilan perguruan tinggi dalam merealisasikan tujuan 

perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian efektivitas itu adalah suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) yang telah dicapai oleh manajemen atau organisasi, yang mana 

target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Efektivitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penentu apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan telah tercapai. 

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau 

target kebijakan (hasil guna). Pengukuran efektivitas dapat mengunakan 

beberapa pendekatan antara lain: 

a. Pendekatan kuantitatif akuntansi 
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Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan objektivitas dan 

independensi yang tinggi dari perguruan tinggi. Pengukuran 

pendekatan ini melalui penggunaan informasi akuntansi dan 

keuangan yang ada kelemahan-kelemahan, sehingga pendekatan lain 

yaitu kuantitatif manajemen 

b. Pendekatan kuantitatif manajemen 

Pendekatan ini mengakomodasi variabel-variable kuantitatif yang 

bersifat non financial dan di luar sistem akuntansi. Pendekatan ini 

membantu perumusan-perumusan permasalahan yang dihadapi 

sebagai alat analisa dalam pemecahan permasalahan, serta 

memperjelas kesimpulan yang akan di ambil analisis kuantitatif 

akuntansi. 

c. Digunakan sebagai pelengkap hasil kedua pendekatan di atas, hasil 

analisa kualitatif ini dimaksudkan untuk memperjelas kesimpulan 

yang akan di ambil dari kedua pendekatan diatas. Sedangkan untuk 

mengukur efektivitas auditor dapat menggunakan teknik seperti 

memeriksa, membandingkan , memeriksa dokumen dasar 

(vouching), menganalisa , mengecek, menginspeksi, menghitung, 

menelusuri (trace), serta menverifikasi (verify). (Anthony dan Vijay 

2005, dalam Wardah 2015) 
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2.1.4 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 

Efektivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu aktivitas telah 

mencapai tujuan atau manfaat yang diinginkan, selain itu efektivitas lebih 

melihat mengenai pengukuran atas hasil yang dicapai. Dalam lingkup 

manajemen efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan 

tingkap keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan.  

Evaluasi sistem pengendalian internal pada dasarnya dilakukan 

oleh auditor untuk mengetahui berbagai kelemahan pengendalian dalam 

suatu sistem dan dampak akibat oleh kelemahan yang ditimbulkan. 

Evaluasi terhadap struktur pengendalian internal sangat penting untuk 

dilakukan karena pengendalian internal merupakan salah satu kunci utama 

dalam memastikan keandalan laporan keuangan. 

Manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal 

mempunyai kepentingan-kepentingan yaitu keandalan laporan keuangan, 

mendorong efektivitas dan efisiensi operasional, dan ketaatan pada hukum 

dan peraturan. Dalam audit, prosedur pemeriksaan ditentukan oleh efektif 

atau tidaknya sistem pengendalian internal. Penilaian atas sistem 

pengendalian internal dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya 

sistem pengendalian internal. (Gaol, 2017). 

Menurut Putri (2011), tujuan dilakukannya penilaian sistem 

pengendalian internal adalah: 
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a. Mengimplementasikan standar pekerjaan lapangan yang menyatakan 

bahwa: pemahaman memadai atas pengendalian internal harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sikap, saat, dan 

lingkup pengujian yang dilakukan.  

b. Aspek fundamental dan tanggung jawab pengelolaan manajemen. 

Manajemen harus memberikan informasi untuk memastikan 

perusahaan telah dikelola dengan baik, dan struktur pengendalian 

internal merupakan salah satu alat yang dapakai untuk menilai bahwa 

perusahaan telah dikelola dengan tepat oleh manajemen. 

c. Struktur pengendalian manajemen yang memadai dapat memberikan 

keyakinan kepada auditor untuk meyakini bukti-bukti yang dimiliki 

serta merancang pemeriksaan yang akan dilakukan. 

Efektivitas dalam sistem pengendalian internal dapat diartikan 

sebagai kemampuan sistem pengendalian intern yang direncanakan dan 

ditetapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan 

pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Tercapainya tujuan 

tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya unsur-unsur sistem 

pengendalian internal dalam pengelolaan perusahaan secara efektif dan 

efisien. Tujuan perusahaan harus diformulasikan dengan suatu cara dan 

memungkinkan penilaian pencapaiannya dapat dilakukan terhadap 

pencapainnya. 
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Direksi bertanggung jawab terhadap efektivitas penerapan sistem 

pengendalian internal perusahaan. Sebagai wujud tanggungjawabnya, 

direksi membuat pernyataan bahwa setiap kegiatan dan transaksi 

perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada sistem pengendalian internal 

perusahaan yang memadai. 

Untuk melakukan penilaian dan pengujian atas efektivitas 

penerapan sistem pengendalian internal perusahaan bahwa seluruh 

tujuan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaa 

penilaian harus dilakukan secara berkala oleh setiap unit kerja 

perusahaan. Kepala unit kerja bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

penilaian tersebut. 

Auditor internal melakukan evaluasi atas efektivitas sistem 

pengendalian internal perusahaan secara menyeluruh. Pedoman 

pelaksanaan evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal 

perusahaan diatur dalam suatu pedoman tersendiri yang terpisah dari 

pedoman umum sistem pengendalian internal perusahaan. 

Efektivitas pengendalian internal merupakan penerapan yang 

memadai atas suatu kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang 

telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan perlu memperhatikan perihal 

kepatuhan, aspek kehati-hatian, ketelitian sehingga laporan yang 

dihasilkan lebih akurat. Untuk itu maka diperlukan peran internal 

auditor untuk mendukung efektivitas pengendalian internal dalam 

membantu direksi dan dewan komisaris untuk memberikan keyakinan 
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yang objektiv dan harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi 

terhadap proses manajemen resiko di dalam perusahaan. 

2.1.5 Teori Peran 

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori 

peran berawal dari sosiologi dan antropologi (sarwono 2002, dalam 

hutami 2011). Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” di ambil dari 

dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang 

tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 

berperiaku secra tertantu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu 

kemudian dianalogikan dengan posisi orang dalam masyarakat. 

Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama 

dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan 

daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu ada dalam kaitan 

dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau 

aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah di susun teori peran (Hutami 

2011). 

Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang 

diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami 

stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif 

daripada harapan tersebut tidak mengandung konflik . 

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan 
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dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna 

peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam 

masyarakat, dalap dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama 

penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula 

dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau 

teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau romawi. Dalam 

hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh 

seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, 

pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti 

suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan 

tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang 

didudukinya tersebut. 

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan 

hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. 

Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara 

tertentu guna menginspirasi perolaku oran lain (wardah 2015) 

2.1.6 Audit Internal 

Definisi audit internal yang telah diciptakan untuk menggambarkan 

lingkup audit internal modern yang luas dan tidak terbatas menurut 

sawyer‟s 2009 dalam wardah 2015 adalah sebagai berikut : “penilaian 

yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap 

operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk 

menentukan apakah : (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat 
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dan dapat diandalkan, (2) resiko yang dihadapi perusahaan telah 

diidentifikasi dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal serta kebijakan 

dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) kriteria operasi 

yang memuaskan telah dipenuhi, (5) sumber daya telah digunakan secara 

efisien dan ekonomis, (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. 

Semua itu dilakukan dengan tujuan membantu anggota organisasi dalam 

menjalankan tanggung jawabnya secara efektif” 

Audit internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independent) 

di dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan organisasi guna 

memenuhi kebutuhan pimpinan (Dzaky 2009 dalam Wardah 2015). 

Audit internal adalah proses sistematis untuk secara objektif memperoleh 

dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian-kejadian 

ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi ini dengan 

kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pengguna yang 

berkepentingan (American Accounting Association dalam wardah 2015). 

Audit internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan 

mengevaluasi efektivitas organisasi (Halim 2008, dalam Eviyanti 2012)  

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulan bahwa 

proses audit internal merupakan proses audit internal yang bertujuan 

untuk menilai informasi dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, 

risiko yang dihadapi sebuah organisasi telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi, kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, sumber 
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daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan tujuan organisasi 

telah dicapai secara efektif. 

2.1.7 Peran Auditor Internal. 

Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam 

sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab 

yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang 

memerlukan cara tertentu untuk mengantisipasi perilaku orang lain.  

Peran auditor internal di sebuah organisasi sangat diperlukan. 

Auditor internal memiliki tanggung jawab sebagai penilai independen 

untuk menelaah operasional perusahaan dan mengevaluasi kecukupan 

kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahan. Auditor internal 

memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan perusahaan dan resiko-resiko terkait dalam menjalankan 

usaha (Sawyer‟s 2009 dalam wardah 2015). 

Auditor internal adalah pakar dalam tata kelola, manajemen risiko 

dan pengendalian internal. Auditor internal merupakan profesi yang terus 

berkembang yang mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan 

beradaptasi terhadap perubahan dalam struktur organisasi, proses dan 

teknologi (Dewi dan Apandi, 2011) 

Auditor internal membantu manajemen dalam mendesain serta 

memelihara kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern. 
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Auditor internal juga bertanggungjawab untuk menilai kecukupan dan 

keefektifan dari masing-masing sistem pengendalian yang memberikan 

jaminan kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan (Dewi dan 

Apandi, 2011) 

Auditor internal merupakan orang atau badan yang melaksanakan 

aktivitas audit internal. Auditor internal senantiasa berusaha 

menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian 

langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti 

perkembangan yang semakin kompleks. Dari beberapa definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa seorang auditor internal itu menunjukkan bahwa 

proses auditing itu dilakukan oleh seorang internal auditor didalam suatu 

organisasi. Aktivitas internal audit menunjukkan seluruh aktivitas 

organisasi yang berada dalam lingkup internal audit dan jasa kepada 

organisasi. 

Tabel 2.1 

Perbedaan audit internal dan Audit Eksternal 

NO AUDITOR INTERNAL AUDITOR EKSTERNAL 

1 Merupakan karyawan 

perusahaan atau bisa juga 

merupakan entitas 

independen. 

Melayani klien yang 

membutuhkan informasi 

keuangan yang dapat 

diandalkan. 

2 Melayani kebutuhan 

organisasi meskipun 

fungsinya harus dikelola oleh 

perusahaan. 

Merupakan orang yang independen 

di luar perusahaan. yaitu pihak 

ketiga. 
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3 Fokus pada kejadian-kejadian 

di masa depan dengan 

mengevaluasi kontrol yang 

dirancang untuk meyakinkan 

pencapaian tujuan. 

Memperhatikan pencegahan dan 

pendeteksian kecurangan secara 

umum. 

4 Independen terhadap aktivitas 

yang diaudit, tetapi siap sedia 

untuk menanggap kebutuhan 

dan keinginan dari semua 

tingkat 

manajemen. 

Menelaah catatan-catatan yang 

mendukung laporan keuangan 

secara periodik. 

5 Menelaah aktivitas secara 

terus- menerus 

Independen terhadap 

manajemen dan dewan direksi 

baik dalam kenyataan maupun 

secara mental 

Sumber :  wardah 2015 

Auditor internal dapat membantu manajemen dengan mengevaluasi 

sistem pengendalian internal dan menunjukkan kelemahan-kelemahan 

dalam pengendalian internal tersebut. Auditor internal hanya dapat 

membantu manajemen dan bukan berperan sebagai manajemen. Selain itu, 

auditor internal dapat juga berperan sebagai konsultan manajemen 

terhadap sistem pengendalian internal. Auditor internal dapat memberikan 

rekomendasi perbaikan yang diperlukan kepada manajemen untuk 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal. 

Dalam melaksanakan perannya terhadap pengendalian internal, 

auditor internal harus memiliki keahlian terhadap aspek-aspek 

pengendalian serta pengetahuan mengenai prinsip-prinsip manajemen. 

Peran auditor internal terhadap sistem pengendalian internal menurut 

(Pickett, 2005 dalam wardah 2015) meliputi : 

1. Menilai area-area yang paling berisiko terhadap tujuan utama 

yang telah ditetapkan. 



36 

 

 

2. Menentukan dan melaksanakan program untuk meriview profil 

sistem tertinggi yang dapat menarik risiko tertinggi 

3. Meriview masing-masing sistem dengan memeriksa dan 

mengevaluasi sistem yang terkait dengan pengendalian internal 

untuk menentukan sejauh mana tujuan utama pengendalian 

utama telah terpenuhi. 

4. Memberikan nasehat kepada manajemen apakah pengendalian 

telah beroperasi dengan sesuai dan efektif atau tidak, sekaligus 

untuk pencapaian tujuan dari sistem pengendalian. 

5. Merekomendasikan perbaikan yang diperlukan untuk 

memperkuat pengendalian. 

6. Menindaklanjuti hasil kerja audit untuk mengetahui apakah 

manajemen telah melaksanakan tindakan rekomendasi audit 

yang telah disepakati. 

Keterlibatan auditor internal dapat ditinjau dari setiap tahapan 

dalam system development life cycle dan tujuan serta manfaat sebagai 

berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap ini akuntan ataupun auditor internal sering diminta 

untuk memberikan keahlian mereka untuk mengevaluasi 

kelayakan sebuah proyek, mereview masalah kelayakan 

ekonomi, kelayakan perencanaan sistem pengendalian intern 
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dan kelayakan operasi. Tahap ini merupakan awal dari semua 

tahapan yang dilakukan oleh auditor internal. 

b. Tahap Analisis Sistem 

Peran auditor dalam tahap ini adalah mensuplai laporan audit 

pada sistem yang akan diuji oleh tim studi. Akuntan dengan 

latar belakang pendidikan formal dan informalnya 

menunjukkan bahwa ia memiliki keahlian untuk melakukan 

analisis sistem. Akuntan akan melakukan survey sistem untuk 

memahami elemen-elemen penting dari sistem yang digunakan 

saat ini dan menentukan persyaratan sistem yang baru. 

c. Tahap Desain Sistem 

Dalam tahap ini akuntan berperan penting dalam memanfaatkan 

keahlian transaksinya peran ini dilakukan dalam hal desain 

system konseptual, disini akuntan bertanggung jawab untuk 

system konseptual dan profesional bertanggung jawab terhadap 

sistem fisik (pekerjaan teknis untuk membangun sistem), 

dimana dalam melakukan perannya ini akuntan harus 

mempertimbangkan bahwa setiap sistem harus dikontrol secara 

memadai. 

d. Tahap Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini secara rinci internal auditor, harus terlibat 

dalam cara- cara berikut ini: 

1) Menspesifikasi standar dokumen. 
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2) Memverifikasi kelayakan kontrol. 

3) Review konversi sistem lama ke sistem baru 

e. Tahap Pengoperasian Sistem 

Dalam tahap ini auditor melakukan evaluasi dan menilai 

ketepatan pengendalian dalam operasi sistem. Pada tahap ini 

pula auditor intern harus secara aktif memantau apakah tahap 

pengoperasian sistem telah sesuai dengan standar 

pengoperasian yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Auditor internal bisa sangat membantu manajemen dengan 

mengevaluasi sistem kontrol dan menunjukkan kelemahan-kelemahan 

dalam kontrol internal. Tetapi harus diingat bahwa auditor internal 

membantu manajemen, bukan berperan sebagai manajer itu sendiri. 

Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas 

disertai dengan job description yang jelas akan membawa dampak yang 

positif dalam proses komunikasi antara auditor internal dengan pihak 

pemilik perusahaan atau manajer. Menurut Agoes 2004 dalam wardah 

2015, ada empat alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur 

organisasi yaitu: 

a. Bagian internal audit berada dibawah direktur keuangan (sejajar 

dengan bagian akuntansi keuangan). 

b. Bagian internal audit merupakan staf direktur utama. 

c. Bagian internal audit merupakan staf dari dewan komisaris. 

d. Bagian internal audit dipimpin oleh seorang internal audit director 
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2.1.8 Kinerja Auditor Internal 

Kinerja didefinisikan sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan melalui atasan langsung, rekan kerja, diri sendiri dan bawahan 

langsung. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika (wardah, 2015) 

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari 

seseorang. Pengertian kinerja menurut Whitmore merupakan pengertian 

kinerja yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil (Whitmore 

dalam Uno dan Lamatenggo, 2012). Oleh karena itu, Whitmore 

mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representative, maka 

tergambarnya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang. 

Kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang 

dapat diukur, kinerja diukur dengan instrumen yang dapat dikembangkan 

dalam studi yang tergabung dalam ukuran kinerja secara umum, 

selanjutnya diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar, 

meliputi: kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, 

pendapat atau pernyataan yang disimpulkan, dan perencanaan kerja 

Kinerja auditor merupakan tindakan atas pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah disesuaikan oleh auditor dalam kurun waktu 

tertentu dalam rangka mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih 
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menonjol kearah tercapainya tujuan organisasi. Kinerja dibedakan menjadi 

dua yaitu: kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah 

hasil kerja yang telah ditentukan. Sedangkan kinerja organisasi adalah 

gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (wardah, 2015). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja auditor internal merupakan suatu hasil yang dicapai oleh seorang 

auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang 

diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketetapan 

waktu. 

2.1.9 Kompetensi Auditor Internal 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan 

kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab. (Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal, 2012). 

Aktivitas audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, kompetensi lain yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya. Auditor internal didorong untuk 

menunjukkan keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan 

kualifikasi profesi yang sesuai seperti CIA (Certified Internal Auditor), 

QIA (Qualified Internal Auditor) atau sertifikasi lain yang ditawarkan oleh 

organisasi profesi yang sesuai lainnya 

Auditor Internal harus memiliki pengetahuan memadai untuk dapat 

mengevaluasi risiko kecurangan, dan cara organisasi mengelola risiko 
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tersebut. Auditor internal juga harus memilik pengetahuan memadai 

mengenai risiko dan pengendalian kunci/utama, serta teknik audit berbasis 

teknologi informasi yang dapat digunakan melaksanakan tugasnya. (IIA, 

2012) 

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang 

diharapkan, maka auditor internal harus terdiri dari tenaga-tenaga yang 

cakap, mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis audit dengan 

standar yang tinggi, memiliki daya imajinasi serta berinisiatif, dan mampu 

berhubungan dengan bagian lainnya dalam perusahaan. 

Dengan adanya pemahaman yang baik akan tugas dan fungsi 

sebagai seorang auditor internal yang bertugas melakukan pengawasan dan 

pencegahan terjadinya risiko kerugian pada perusahaan, maka akan 

menumbuhkan idealisme terhadap tugas dan tanggung jawab, yang 

akhirnya akan bermuara pada munculnya komitmen yang tinggi untuk 

membantu perusahaan meningkatkan efektivitas pengendalian internal 

perusahaan. 

2.1.10 Perguruan tinggi. 

Menurut UU No 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1, yang dimaksud 

perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan menengah mencakup program 

pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesilis, dan doktor yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Dalam UU no 2 tahun 1989, pasal 16 ayat 1 perguruan tinggi 

kelanjutan pendidikan menengah yang di selenggarakan untuk 
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mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

Menurut jenisnya,perguruan tinggi di bagi menjadi dua : 

a. Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

b. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan 

oleh pihak swasta. 

Secara umum tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini 

bertambah berat karena paradigma baru seperti akuntabilitas, kualitas 

pendidikan, otonomi an evaluasi diri. Perguruan tinggi dipersyaratkan oleh 

masa depan yang menuntut aktualisasi keunggulan kemampuan manusia 

secara optimal, yang sementara ini masih tersembunyi dalam diri (hidden 

excellence in personhood) 

2.1.11 Badan Layanan Umum (BLU) 

Pengertian badan layanan umum (BLU) menurut Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 2005 pasal 1 yang berubah menjadi Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 5 tahun 2017 adalah instansi di lingkaran 

pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dlam melakukan kegiatannya di 

dasarkan pada prinsip efisiens dan produktivitas. 
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BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan 

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan 

praktek bisnis yang sehat (wibawa, 2012) 

Peraturan Menteri Agama nomor 49 tahun 2013 tentang pedoman 

akuntansi Badan Layanan umum Sektor Pendidikan, Badan Layanan 

Umum yang disingkat dengan BLU, adalah instansi di lingkungan 

kementerian agama yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efeisiensi dan produktivitas.  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya di 

singkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajuka kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada 

umumnya. 

Satuan kerja Instansi Kementerian Agama, yang selanjutnya 

disebut Satker, adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Agama yang berkedudukan sebagai pengguna 

anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang. 
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Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 pasal 3 dijelaskan 

mengenai asas Badan Layanan Umum (BLU), yaitu : 

a. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian 

Negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan 

umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang 

didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 

b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan menenterian 

Negara/Lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum 

BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah 

daerah sebagai instansi induk. 

c. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum 

yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang 

dihasilkan. 

d. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab tas 

pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan 

kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/bupati/walikota. 

e. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian 

keuntungan. 

f. Rencana kerja dan anggaran secara laporan keuangan dan kinerja BLU 

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja 

kementerian Negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. 
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g. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan 

praktek bisnis yang sehat. 

2.2 Pandangan Islam 

2.2.1 Teori Hisbah 

Secra etimologi, kata “hisbah” berasal dari kata hasaba-yahsubu-

hasban-hisaban-husbanan-hisbatan-hisabat-an, yang berarti upah dan 

balasan (al-ajr wa al-thawab). Hans Wahr menyatakan bahwa kata hisbah 

diambil dari kata hasaba yang berarti menghitung, berpikir, memberikan 

opini, pandangan, dan lain-lain. Dapat ditegaskan bahwa al-hisbah atau al-

ihtisab berarti perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala 

dengan penuh kesadaran dan perhitungan. Kesadaran ini tumbuh dari 

keikhlasan untuk melaksanakan perintah Allah dengan tanggung jawab 

menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ada 

dihadapannya. 

Sedangkan definisi secara terminologi telah dikemukakan oleh al-

mawardi, bahwa hisbah merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan 

mungkar, bila perbuatan mungkar itu telah tampak dikerjakan. Bila dilihat 

secara seksama, definisi yang diberikan  oleh al-Mawardi tersebut masih 

terlalu umum karena qadha  dan mazhalim  juga tidak bisa melepaskan diri 

dari pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar  dan mendamaikan masyarakat, 

sehingga dengan definisi seperti ini akan sulit dibedakan antara wewenang 

hisbah, qadha dan mazhalim. 
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Definisi hisbah yang lebih spesifik dari segi kelembagaan 

dikemukakan oleh ibn Khaldun, hisbah merupakan tugas keagamaan yang 

termasuk dalam daerah menyuruh pada kebenaran dan melarang pada 

kemungkaran. Kewajiban seperti ini terpusat pada permasalahan kaum 

muslimin. Oleh karena itu, yang harus menduduki jabatan mulia tersebut 

adalah kalangan yang mempunya kemampuan dalam melaksanakan tugas 

tersebut dan dapat menjadi pembantu badan ini berkerja mencari 

kemungkaran yang yang dilakukan oleh pada pemuka negara dan rakyat 

(Mujahidin, 2012). 

2.2.2 Peran 

Dalam Pandangan Islam segala sesuatu yang dilakukan ada dasar 

hukum dan aturan yang tertuang dalam Al quran dan hadist. Agar setiap 

tindakan dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan kaidah yang sudah di 

tentukan. Semua yang diatur bertujuan agar pekerjaan dilakukan dengan 

sebaik-baiknya dan sadar akan hakikat bahwa semua yang dikerjakan ada 

yang mengawasi dan akan dipertanggungjawabnya kelak. Supaya tidak ada 

yang dirugikan dari tindakan yang dilakukan. 

Seperti dalam Quran Surah Al baqarah ayat 30 yang berbunyi. 

                                  

                                 

 

Artinya :  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
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itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui." 

  Pada ayat di atas di jelaskan bagaimana peran manusia, bahwa 

manusia adalah khalifah yang akan selalu menjunjung tinggi perdamaian 

dan melakukan tugas yang di berikan dengan baik. 

Dalam hadist juga di jelaskan bahwa peran yang dilakukan di muka 

bumi akan ada pertanggungjawaban nantinya di akhirat. 

 

Artinya : “Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari 

kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang (4 perkara:) (Pertama,) 

tentang umurnya dihabiskan untuk apa. (Kedua,) tentang ilmunya 

diamalkan atau tidak. (Ketiga,) Tentang hartanya, dari mana dia peroleh 

dan ke mana dia habiskan. (Keempat,) tentang tubuhnya, capek / lelahnya 

untuk apa.” (HR Tirmidzi dan Tirmidzi berkara hasan shahih. Hadits ini 

juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan lainnya dan dishahihkan oleh 

Syaikh Muhammad bin Nashiruddin Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits 

Ash-Shahihah.) 

 

 

https://www.radiorodja.com/tag/silsilah-al-ahadits-ash-shahihah/
https://www.radiorodja.com/tag/silsilah-al-ahadits-ash-shahihah/
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2.2.3 Kinerja 

Kemudian pada ayat lain juga di jelaskan tentang kinerja. 

                              

Artinya : dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 

  Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukkan kinerja yag baik pula bagi organisasinya maka ia akan 

mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan 

keuntungan bagi organisasinya. 

  Firman Allah dalam Al quran surat Al A‟raaf ayat 39 

                              

    

Artinya :dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka 

kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai 

kelebihan sedikitpun atas Kami, Maka rasakanlah siksaan karena 

perbuatan yang telah kamu lakukan". 

  Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik 

Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena 
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perkerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala 

(balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaa tidak hanya 

bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial 

yang bersifat duniawi. 

2.2.4 Kompetensi 

Dalam islam setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, 

dalam artian harus dilakukan secara baik dan benar. Hal tersebut hanya 

mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Sebagaimana sabda Rasulullah 

saw  

                                                                                              

                                                                           

Artinya : “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran 

terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, „bagaimana maksud amanat yang 

disia-siakan? Nabi Menjawab “ jika urusan diserahkan kepada yang bukan 

ahli maka tunggulah kehancuran itu”(H.R Bukhari 6015). 

 Hadist tersebut mengandung pengertian bahwa perlunya ketepatan 

seseorang dalam bidangnya sesuai keahliannya. Apabila seseorang 

memaksakan kehendak hanya karna kepentingan pribadi maka tunggulah 

kehancuran itu. Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah 

amanah ketaatan kepada Allah, pencipta, pemilik, pemeliharaan dan 

penguasa alam semesta dengan segenap isinya. 
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2.3 Penelitian sebelumnya. 

No Peneliti 

(tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Sukirman 

dan Maylia 

Pramono 

Sari (2012) 

Peran Internal 

Audit dalam 

Upaya 

Mewujudkan 

Good 

University 

Governance di 

UNNES 

Objek 

penelitian 

pada 

Universitas 

/Perguruan 

Tinggi BLU. 

Regresi linier 

berganda 

Variabel 

Mewujudka

n Good 

University 

Governance

. 

Peran auditor 

internal 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

dalam 

mewujudkan 

Good 

University 

Governance. 

2. Aristanti 

Widyanin 

gsih (2010) 

Pengaruh Audit 

Internal 

Terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal Biaya 

Produksi 

Responden 

Auditor 

Internal dan 

metode 

penelitian. 

Model 

analisis 

yang 

digunakan 

korelasi. 

Pelaksanaan 

audit internal 

memberikan 

pengaruh 

yang tinggi 

terhadap 

efektivitas 

pengendalian 

internal biaya 

produksi. 

3. Rosmita 

Dewi 

Yuniarti 

Rozali 

(2012) 

Pengaruh, 

kompetensi, 

Objektivitas, dan 

kinerja Auditor 

Internal terhadap 

keefektifan 

Fungsi Audit 

Internal 

Variabel 

kinerja 

Auditor 

Internal 

Objek 

penelitian 

dilakukan di 

BUMN 

Bandung 

Secara simultan 

kompetensi, 

onjektifitas, dan 

kinerja auditor 

internal 

mempunyai 

pengaruh positif 

yang rendah 

terhadap 

keefektifan 

fungsi audit 

internal 

4 Putu Agus 

kirana putra , 

DKK (2017) 

Pengaruh 

Independensi, 

Kompetensi, dan 

Ruang Lingkup 

pekerjaan 

pengawas internal 

terhadap 

Variabel 

kompetensi dan 

variabel 

efektivitas 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Objek 

Penelitian 

dilakukan di 

BUM desa Se-

kecamatan 

Kubutambahan  

Variabel 

kompetensi 

mempunyai 

hubungan 

searah dengan 

sisem 

pengendalian 
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efektivitas sistem 

pengendalian 

internal BUM 

Desa Se-

kecamatan 

Kubutambahan 

Kabupaten 

Buleleng 

internal 

sehingga 

kompetensi 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

efektivitas 

sistem 

pengendalian 

internal 

 

5 Kadek Indra 

Dwi Utama 

Putra, DKK 

(2014) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Auditor internal 

dan kualitas jasa 

audit internal 

terhadap 

efektivitas 

pengendalian 

Internal dan 

perwujudan Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

Variabel 

Kompetensi 

Auditor 

Objek 

Penelitian 

dilakukan pada 

perhotelan 

Kompetensi 

auditor 

berpengaruh 

positif secara 

simultan 

terhadap 

efektivitas 

pengendalian 

internal dan 

perwujudan 

Good Corporate 

Governance 

6 Yola Jastika 

(2018) 

Pengaruh 

kompetensi 

Auditor internal, 

Akuntanbilitas 

sumber daya 

manusia dan 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

terhadap 

efektivitas 

pengendalian 

internal dan 

perwujudan Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

Variabel 

Kompetensi 

Auditor dan 

Efektivitas 

Sistem 

pengendalian 

Internal 

Objek 

penelitian di PT 

Bank 

Pembangunan 

Penelitian ini 

memberikan 

hasil bahwa 

kompetensi 

auditor internal 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

perwujudan 

GCG. 

7 Nurul Wardah 

(2015) 

Pengaruh Peran 

dan kinerja auditor 

internal terhadap 

efektivitas sistem 

pengendalian 

Internal 

Variabel Peran 

dan kinerja 

Auditor 

Internal 

Penambahan 

variabel 

kompetensi 

auditor di 

penelitian 

Penulis 

Peran auditor 

internal 

berpengaruh 

positif terhadap 

efektivitas 

sistem 

pengendalian 

Internal, 

sementara 
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Sumber : Gabungan beberapa penelitian dari tahun 2010-2019 

 

 

 

 

kinerja Auditor 

internal tidak 

berpengaruh 

terhadap 

efektivitas 

sistem 

pengendalian 

internal. 

8 Lasando L 

Gaol , (2017) 

Pengaruh 

Independensi, 

Kompetensi, dan 

motivasi auditor 

internal terhadap 

efektivitas sistem 

pengendalian 

internal dengan 

pengalaman kerja 

auditor internal 

sebagai variabel 

moderating pada 

perusahaan 

Consumer 

GOODS di 

Sumatera Utara 

Variabel 

kompetensi 

Auditor 

Penelitian ini 

menggunakan 

variabel 

moderating 

Kompetensi 

auditor 

berpengaruh 

positif terhadap 

efektivitas 

sistem 

pengendalian 

internal. 

9 Putri 

Wulandari , 

DKK (2019) 

Pengaruh 

Independensi, 

Kompetensi kerja, 

Peran Auditor 

Internal, terhadap 

Efektivitas Sistem 

Pengendalian 

Internal Dengan 

Kinerja Auditor 

Internal Sebagai 

Pemoderasi 

Variabel Peran 

Auditor 

Internal dan 

Efektivitas 

sistem 

pengendalian 

Internal 

Menggunakan 

kinerja sebagai 

moderasi 

Peran Auditor 

Internal dengan 

moderasi 

kinerja auditor 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

efektivitas 

sistem 

pengendalian 

internal. 
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2.4 Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persial     = 

Simultan =  

(Sumber : Gabungan dari beberapa penelitian) 

2.5 Hipotesis 

Hubungan atau keterkaitan antara variabel independen dan dependen 

serta perumusan hipotesis dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

2.5.1 Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Efektivitas Sistem 

Pengendalian Internal 

Menurut penelitian Wardah  (2015) perusahaan yang 

memfungsikan internal audit dengan baik secara umum memiliki 

kontrol yang lebih baik. Internal audit yang baik tersebut seperti peran 

Peran 

(X1) 

Kinerja 

(X2) 

Kompetensi 

(X3) 

Efektivitas Sistem 

Pengendalian 

Internal 

(Y) 
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internal auditor yang total dan independen,penilaian atas resiko 

perusahaan secara tepat, penggunaan teknologi dalam proses audit 

internal, dan mengutamakan efisiensi. Wardah menungkapkan 

pengaruh yang positif antara peran auditor terhadap efektivitas sistem 

pengendalian internal. Semakin baik peran auditor internal maka akan 

semakin baik sistem pengendalian internal yang ada. 

Menurut penelitian Tugiman, dalam wardah 2015 

pengendalian internal (internal control) dirancang untuk memberikan 

jaminan yang pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan 

dengan kriteria antara lain: (1) efektivitas dan efisiensi dari operasi 

perusahaan, (2) reliabilitas laporan keuangan, (3) dipatuhinya semua 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perusahaan harus 

meningkatkan kualitas auditor internalnya melalui pendidikan, 

pelatihan dan pengalamanny agar mampu bekerja secara efektif. Hal 

ini berhubungan dengan meningkatkan pengendalian internal suatu 

perusahaan. semakin tinggi kualitas auditor internal di dalam suatu 

organisasi maka akan semakin baik pengendalian internalnya. 

Menurut penelitian Anggraini, dalam wardah 2015 peran 

auditor internal berpengaruh secara nyata terhadap pengendalian 

internal dan kinerja perusahaan. hal tersebut disebabkan oleh ruang 

lingkup pekerjaan auditor internal meliputi penilaian dan 

pengevaluasian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Wardah 
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(2015) diduga bahwa terdapat pengaruh antara peran auditor internal 

terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Oleh karena itu 

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan: 

H1: Peran auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas 

sistem pengendalian internal. 

2.5.2 Pengaruh Kinerja Auditor Internal terhadap Efektivitas Sistem 

Pengendalian Internal 

Kinerja merupakan suatu bentuk kesuksesan seseorang untuk 

mencapai peran atau target tertentu yang berasal dari perbuatannya 

sendiri. Kinerja seseorang dikatakan baik apabila hasil kerja individu 

tersebut dapat melampaui peran atau target yang ditentukan 

sebelumnya. Variabel kinerja auditor internal dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh 

Fanani et al. (2007). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala 

interval (likert), semakin baik kualitas kinerja seorang auditor internal 

maka sistem pengendalian internal yang ada akan semakin baik pula 

atu efektif. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H2: Kinerja internal auditor berpengaruh terhadap efektivitas 

sistem pengendalian internal. 
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2.5.3 Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas 

Sistem Pengendalian Internal 

Auditor internal berperan dalam mengembangkan dan menjaga 

efektivitas sistem pengendalian internal. Suatu organisasi atau 

perusahaan yang semakin besar memiliki kegiatan yang semakin 

kompleks sehingga tidak saja membutuhkan sumberdaya manusia 

yang berpengalaman dan ahli tetapi juga harus memiliki suatu struktur 

pengawasan intern yang kuat, sehingga terhindar dari kerugian yang 

disebabkan adanya kebocoran dalam kegiatan operasional. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka keefektivan suatu pengendalian internal 

perlu ditingkatkan. Salah satu unsur yang penting adalah adanya suatu 

bagian dalam perusahaan yang bertugas menilai kelayakan dan 

keefektivan pengendalian internal yang ada. Bagian ini disebut dengan 

bagian audit internal. Tugas-tugas audit internal dalam suatu 

perguruan tinggi tidaklah mudah karena bagian ini dituntut harus 

mempunyai sikap dinamis, tanggap dan menguasai semua aspek 

kegiatan yang ada di dalamnya. Auditor yang memiliki kompetensi 

yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik dalam menjalankan 

tugasnya sehingga dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki 

auditor akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi 

auditor internal, maka semakin tinggi efektivitas pengendalian intern 
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yang dihasilkan 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H3: Kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap 

efektivitas sistem pengendalian internal. 

2.5.4 Pengaruh Peran, Kinerja dan Kompetensi Auditor Internal 

terhadap Efektivitas sistem pengendalian internal 

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial 

dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang 

menyertainya. Untuk dapa berinteraksi satu sama lain, orang-orang 

memerlukan cara tertentu untuk mengantisipasi perilaku orang lain. 

(Agustina 2009 dalam wardah 2015). Kemudian menurut Whitmore 

dalam Uno dan Lamatenggo (2012) secara sederhana mengemukakan, 

kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntut dari 

seseorang. Pengertian kinerja menurut Whitmore merupakan 

pengertian kinerja yang menuntut kebutuhan paling minim untuk 

berhasil. Oleh karena itu, whitmore mengemukakan pengertian kinerja 

yang dianggapnya representative, maka tergambarnya tanggung  

jawab yang besar dari pekerjaan seseorang. Sedangkan Kompetensi 

auditor internal diartikan sebagai sebuah hubungan cara-cra setiap 

auditor internal memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan 

perilakunya dalam berkerja (sawyer 2005 dalam Jastika 2018). 

Berdasarkan beberapa definisi dan uraian di atas, kompetensi adalah 
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sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang berupa 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta faktor-faktor internal 

individu lainnya untuk mengerjakan suatu pekerjan dan dapat 

melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh peran, 

kinerja dan kompetensi auditor internal terhadap efektivitas sistem 

pengendalian internal. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup 

perkerjaan auditor internl meliputi penilaian dan pengevaluasian 

terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Semakin baik 

kualitas kinerja seorang auditor internal maka sistem pengendalian 

yang ada akan semakin baik dan efektif. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H4 : Peran, kinerja dan komptensi auditor internal secara 

simultan berpengaruh terhadap  efektivitas sistem 

pengendalian internal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran, kinerja dan 

kompetensi auditor internal terhadap efektivitas sistem pengendalian 

internal. Objek Penelitian ini adalah Satuan Kerja Badan Layanan Umum 

Perguruan Tinggi UIN Suska Riau. Dimana Perguruan Tinggi tersebut telah 

menerapkan sistem pengendalian internal dan ada auditor Internal di 

dalamnya.  Populasi yang terdapat di dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai UIN Suska Riau. Sedangkan sampelnya adalah pegawai yang 

memahami dan berkaitan dengan satuan pengawasan internal yang bertindak 

sebagai auditor internal sehingga memberikan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

3.2 Populas dan sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai UIN Suska Riau. 

Pegawai yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap 

PNS dan pegawai tetap bukan PNS. Sedangkan sampel yang penulis ambil 

adalah pegawai yang memahami dan berkaitan dengan SPI, diantaranya 

Kabag, kasubag, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan WD II di setiap 

fakultas. Dalam penelitian ini penulis mengambil penilaian responden dari 

sudut pandang orang ketiga. Dan ini yang membedakan penelitian penulis 

dengan penelitian sebelumnya. 
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3.3 Metode Penentuan Sample 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

convenience sampling. Convenience sampling adalah pengumpulan 

informasi dari anggota populasi yang tersedia dengan cara yang mudah. 

Metode ini sering digunakan pada saat tahap eksplorasi penelitian dan 

mungkin cara yang mudah mendapatkan infomasi secara cepat dan efisien 

(Ghozali, 2016). Oleh karna itu, peneliti memilih metode ini dengan 

mengambil elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah 

diperoleh peneliti. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) 

cara, yaitu dengan penelitian lapangan (Field Research) atau Kuesioner. 

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Pegawai yang 

masih aktif bekerja di Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan keuangan 

dan memahami SPI. Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan 

kuesioner kepada para pegawai secara langsung. Data primer diperoleh 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan 

untuk mengumpulkan informasi dari pegawai sebagai responden dalam 

penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas 

data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 
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3.5.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif  berusaha untuk menggambarkan berbagai 

karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif 

seperti mean, median, modus, presentil, desil, quartile, dalam bentuk 

analisis angka maupun gambar/diagram. (Sujarweni, 2018) 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

3.5.2.1 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan adalah uji konsistensi 

responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Reliabilitas 

adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Konsistensi 

jawaban biasanya di uji dengan Cronbach Alpha (α). Kriterianya  

jika nilai Cronbach Alpha  >  0,60 maka reliabel. Jika nilaiCronbach 

Alpha  <  0,60 maka tidak reliabel (Ghozali, 2016).  

3.5.2.2 Uji Validitas 

Uji validitas menyangkut instrumen. Apakah instrumen 

mengukur apa yang hendak kita ukur. Misalkan kita punya 

instrumen mengukur tinggi, ketika kita tanyakan kepada responden 

ternyata di jawab panjang. Dalam hal ini instrumen tidak valid 

(Gozali, 2016).  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 
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tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam 

peneitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara 

menghitung korelasi bivariate antara masing-masing skor butir 

pernyataan dengan total skor. Apabila Pearson Correlation yang di 

dapat memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05, dan r hitung lebih 

dari r tabel berarti dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir 

pernyataan adalah vaid (Ghozali, 2013). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka 

peneliti menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai 

residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika 

nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai 

rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal 

jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar 

lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai 

tidak terhingga. Berdasarkan pengertian uji  normalitas tersebut 

maka uji normalitas di sini tidak dilakukan per variabel (univariate) 
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tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (multivariate).  

Tidak terpenuhinya normalitas pada umumnya disebabkan 

karena distribusi data yang dianalisis tidak normal, karena terdapat 

nilai ekstrem pada data yang diambil. Nilai ekstrem ini dapat terjadi 

karena adanya kesalahan pengambilan sampel, bahkan karena 

kesalahan dalam melakukan input data atau memang karena 

karakteristik data tersebut jauh dari rata-rata. Dengan kata lain, data 

tersebut memang benar-benar berbeda dibanding yang lain. Untuk 

mendeteksi apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal 

atau tidak, maka dapat digunakan metode analisis grafik dan metode 

statistik. (suliyanto, 2011) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi normal atau mendekati nol. Dalam 

penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Untuk mengetahui apakah 

residual terdistribusi secara normal. Residual terdistribusi secara 

normal ketika tingkat signifikansi di atas 0.05 (Ghozali, 2013). 

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas 

Pengertian kolinieritas sering dibedakan dengan 

multikolinieritas. Kolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang 
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mendekati sempurna antar dua variabel bebas. Sedangkan 

multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati 

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas (Suliyanto, 2011) 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Deteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran 

VIF (Variance Inflation Factor) atau nilai tolerance dan lawannya 

Regresi bebas dari masalah multikolonieritas adalah nilai Tolerance 

>0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013) 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model 

regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel 

pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut 

dengan homoskedastisitas (Suliyanto, 2011).  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan Uji Park dengan melihat pada koefisien parameter 

beta dari persamaan regresi tersebut. Apabila koefisien parameter 

beta dari persamaan regresi tersebut memiliki tingkat signifikansi di 

atas 0,05, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris 

yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya 

jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi 

homoskedastisitas pada data model tersebut ditolak (Ghozali, 2013) 

3.5.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya 

digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran 

interval atau rasio dalam suatu persamaan linier. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah peran auditor internal, 

kinerja auditor internal dan kompetensi  auditor  internal.  Sedangkan  

variabel  dependennya  adalah  efektivitas sistem Pengendalian 

Internal. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut: 

Y = α + β X + ε 

Y = α + β1 X1 + ε   (H1) 

Y = α + β2 X2 + ε   (H2) 

Y = α + β3 X3 + ε   (H3)  

Y = α +  β1 X1 + β2 X2 +  β3 X3 + ε (H4) 
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Dimana : 

Y = Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 

α   = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

X1 = Peran Auditor Internal 

X2 = Kinerja Auditor Internal 

X3 = Kompetensi Auditor Internal 

Pengujian hipotesis ini melalui beberapa pengujian, yaitu : 

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji koefisien determinasi ini dilihat melalui 

Adjusted R
2
. Adjusted R

2
 digunakan karena variabel bebas dalam 

penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika 

hasil yang diperoleh > 0,5, maka model yang digunakan di 

anggap cukuo handal dalam membuat estimasi. Semakin besar 

angka Adjudted R
2
 maka semakin baik model yang digunakan 

untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Jika Adjudted R
2 

semakin kecil berarti semakin lemah 

model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel 

terikatnya. 

3.5.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
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pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013). 

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai 

probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 

(untuk signifikansi = 5%) dan t hitung > t tabel, maka variabel 

independen secara satu persatu (parsial) berpengaruh terhadap 

variabel depanden. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih dari 

0,05 dan t hitung < t tabel maka variabel independen secara satu 

persatu (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.5.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2013). Untuk mengetahun apakah 

variabel independen secara bersama (simultan) mempengaruhi 

variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 

0,05. Nilai signifikan < 0,05 artinya variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2013). 

3.6 Operasional Variabel Penelitian 

Batasan operasional variabel merupakan pendefinisian dari 

serangkaian variabel yang digunakan dalam penulian. Variabel penelitian ini 

merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dan orang, objek atau kegiatan 



68 

 

 

yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini akan diuraikan 

definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan 

operasional dan cara pengukurannya. 

3.6.1 Peran Auditor Internal (X1) 

Auditor internal merupakan profesi yan terus berkembang yang 

mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan beradaptasi terhadap 

perubahan dalam struktur organisasi, proses, dan teknologi. Auditor 

internal bisa sangat membantu manajemen dalam mengevaluasi siste, 

kontrol. Dalam penelitian Wulandari dkk (2019) menyebutkan bahwa 

peran auditor internal dalam perguruan tinggi sangat dibutuhkan dan 

penting terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, karena 

peran auditor internal berpengaruh terhadap peningkatan pengendalian 

internal dalam mencegah kecurangan. Peran auditor internal sebagai 

konsultan lebih kepada upaya pencegahan atau preventive, yaitu 

apabila ditemukan masalah maka auditor internal memberikan 

rekomendasi perbaikan. Variabel ini diukur dengan mengadopsi 

instrument yang digunakan oleh Wardah (2015). Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala interval 5 poin dari Sangat Tidak Setuju 

(1), tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). 

3.6.2 Kinerja Auditor Internal (X2) 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi 
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kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang luas, 

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung (wulandari, 2019). Kinerja merupakan suatu bentuk 

kesuksesan seseorang untuk mencapai peran atau target tertentu yang 

berasal dari perbuatannya sendiri. Kinerja seseorang dikatakan baik 

jika hasil kerja dapat melampaui target yang ditentukan sebelumnya. 

Variabel kinerja auditor internal dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala interval 5 poin dari Sangat Tidak Setuju (1), 

Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). 

3.6.3 Kompetensi Auditor Internal (X3). 

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai sebuah hubungan cara-

cara tiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian dan perilaku 

dalam bekerja. Jadi kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang 

berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan 

dengan apa yang harus dikerjakan dan sebagus apa pekerjaan yang 

dilakukan. (sawyer et al 2005 dalam Kirana putra 2017). Kompetensi 

auditor adalah auditor yang memiliki pengetahuan dan 

pengalamannya yang cukup dan eksplisit saat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan seksama. Sangat di perlukan sekali seorang 

auditor yang berkompeten agar bisa mengembangkan dan menjaga 

efektivitas sistem pengendalian internal. Variabel kompetensi auditot 

internal di ukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan 

oleh Haryoto (2015).Variabel ini diukur dengan menggunakan skala 
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interval 5 poin, Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), 

Setuju (4), Sangat Setuju (5). 

3.6.4 Sistem Pengendalian Internal (Y) 

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen, dan personal lain yang di bangun untuk 

memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan yaitu : 

a. Keandalan pelaporan keuangan 

b. Efektivitas dan efisiensi operasi 

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Dalam penelitian Wardah (2015) sistem pengendalian internal 

adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan 

dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi 

yang diperoleh secara objektif dan penerapannya tentang bagian 

laporan keuangan yang dapat dipercaya. Variabel yang diukur dengan 

menggunakan skala interval 5 poin, Sangat tidak Setuju (1), Tidak 

Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator No. Butir 

Pernyataan 

Skala 

Pengukuran 

Peran 

Auditor 

Internal 

(X1) 

(Wardah, 

2015) 

a. Penggunaan SDM 1 Interval 

b. Konsultan Manajemen 2 

c. Profesionalitas 3 

d. Ketaatan Manajemen 4 

e. Data dan Informasi 5 

f. Mengukur dan 

mengidentifikasi resiko 

6 

g. Mengevaluasi resiko 7 

h. Mendeteksi 

Kecurangan 

8 

i. Profesionalitas 9 

j. Tingkat independensi 

dan objektivitas 

10-13 

Kinerja 

Auditor 

Internal 

(X2) 

(Wardah,20

15) 

a. Meningkatkan prosedur 

audit 

1 Interval 

b. Memperbaiki hubungan 

dengan klien 

2 

c. Penilaian kinerja diri 

sendiri 

3 

d. Meningkatkan prosedur 

audit 

4 

e. Kualitas pekerjaan 5-8 

f. Menganalisis resiko 9 

g. Kualitas pekerjaan 10-12 

Bersambung pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 3.1 (Lanjutan) 

Variabel Indikator No. Butir 

Pernyataan 

Skala 

Pengukuran 

Kompetensi 

Auditor 

Internal 

(X3) 

(Haryoto, 

2015) 

a. Etika Auditor 1-2 Interval 

b. Pengetahuan Audit 3-5 

c. Pengetahuan Standar 

Audit 

6 

d. Pelatihan dan seminar 7 

e. Kemampuan analitis 8 

f. Komunikasi 

mengidentifikasi 

masalah 

9-11 

g. Kemampuan 

kepemimpinan 

12 

Efektivitas 

Sistem 

Pengendali

an Internal 

(Y) 

(Wardah, 

2015) 

1. Lingkungan 

Pengendalian 
 Interval 

a. Wewenang dan 

tanggung jawab 

organisasi 

1 

b. Penegakan tindakan 

disiplin 

2 

c. Standar 

Kompetensi setiap 

posisi 

3 

d. Strategi 

perencanaan dan 

pembinaan SDM 

4 

2. Penaksiran Resiko  

a. Identifikasi dan 

analisis resiko 

5 

b. Kondisi manajemen 6 

c. Penilaian resiko 7 
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Tabel 3.1 (Lanjutan) 

Variabel Indikator No. Butir 

Pernyataan 

Skala 

Pengukuran 

 

3. Aktivitas Pengendalian   

a. Pemisahan tugas 

yang memadai 

8 

b. Dokumentasi dan 

catatan yang 

memadai 

9-11 

4. Informasi dan 

Komunikasi 
 

a. Memperbarui 

sistem informasi 

12 

b. Ketepatan 

wewenang 

13 

c. Kebijakan Prosedur 14 

d. Koordinasi yang 

baik 

15 

5. Pemantauan  

a. Melakukan 

pengevaluasian 

rasional 

16 

b. Penilaian Kinerja 17 

c. Kegiatan 

Monitoring 

18-20 

Sumber : Diolah dari berbagai referensi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel 

independen yaitu peran, kinerja dan kompetensi auditor internal terhadap 

efektivitas sistem pengendalian internal. Metode sampel menggunakan 

metode convenience sampling yang berdasarkan kemudahan. Responden 

penelitian ini adalah pegawai di perguruan tinggi UIN Suska riau yang 

memahami dan berkaitan dengan Satuan Pengawasan Internal. Responden 

yang mengisi secara baik kuesioner yang disebarkan, sehingga dapat di olah 

berjumlah 38 sampel. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan pada penelitian ini, dengan menggunakan 

metode regresi berganda maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran auditor internal berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Hasilnya adalah t 

hitung 2,550 > t tabel 2,0322 dan nilai signifikannya 0,015 < 0,05. 

Artinya Semakin tinggi peran auditor internal dalam perguruan tinggi 

maka akan semakin meningkatkan efektivitas sistem pengendalian 

internal, auditor internal yang selalu mengetahui dan menjalankan 

secara baik perannya di dalam manajemen perguruan tinggi akan 

meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. 
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2. Kinerja auditor internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

pengendalian internal. Dimana hasilnya t hitung 0,593 < t tabel 

2,0322 dan signifikannya 0,557 > 0,05.  Kinerja auditor internal tidak 

berpengaruh dapat disebabkan karena pengalaman bekerja seorang 

auditor internal belum terlalu lama sehingga kualitas kerja dan 

pengetahuan yang dimiliki auditor internal tersebut masih rendah 

sehingga sistem pengendaliannya pun tidak efektif. 

3. Kompetensi auditor internal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap efektivtias sistem pengendalian internal. Hasilnya t hitung 

4,169 > t tabel 2,0322 dan signifikannya 0,000 < 0,05. Artinya  

Auditor yang berkompeten akan melakukan tugasnya dengan baik 

dan memahami pengawasan dalam pengendalian internal sehingga 

dapat mencegah terjadinya kecurangan dan meningkatkan efektivitas 

pengendalian internal dengan bekerja secara profesional. 

4. Peran, kinerja dan kompetensi auditor internal secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem 

pengendalian internal. Berdasarkan hasil uji dari uji simultan atau uji 

keseluruhan variabel dimana nilai F sebesar 14,130 > F tabel sebesar 

2,88. Yang artinya Semakin baik peran, kinerja dan kompetensi 

auditor internal maka efektivtitas sistem pengendalian internal akan 

terwujud sehingga dapan mencegah kecurangan. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan bagi peneliti yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

independen lainnya, baik yang berasal dari faktor ekternal maupun 

faktor internal auditor atau menambahkan variabel moderating guna 

mengerahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan 

memperkuat atau memperlemah variabel dependen. Sehingga hasil 

penelitian lebih menggambarkan pengaruh-pengaruh variabel 

dependen yang sebenarnya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian 

serta memperluas wilayah sampel penelitian, sehingga dapat 

memperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih 

tinggi 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode 

penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada 

responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

1. Isilah Identitas Bapak/Ibu/Saudara/I dengan lengkap, khusus untuk nama boleh tidak 

diisi 

2. Bapak/Ibu/Saudara/I dimohon untuk membaca dan memahami setiap pernyataan dalam 

kuesioner ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri 

Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan tanda silang (X) pada : 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

3. Dimohon untuk membaca setiap pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan 

lengkap semua pernyataan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi 

maka kuesioner di anggap tidak berlaku. 

4. Bapak/Ibu/Saudara/I diharapkan merespon semua pernyataan yang ada, dan jangan 

sampai ada yang terlewati 

5. Dalam Bapak/Ibu/Saudara/I memberikan respon, tidak ada respon yang salah, semua 

respon benar dan dapat kami terima sepanjang sesuai dengan keadaan diri saudara 

sebenarnya. 

6. Sebelum kuesioner ini dikembalikan, periksalah kembali sampai Bapak/Ibu/Saudara/I 

yakin bahwa kuesioner sudah dijawab semua. 

7. Bapak/Ibu/Saudara/I tidak perlu khawatir, karena kerahasiaan respon 

Bapak/Ibu/Saudara/I kami jamin. 

8. Hasil kuesioner ini tidak akan mempengaruhi kedudukan dan evaluasi kerja 

Bapak/Ibu/Saudara/I , tetapi hanya untuk keperluan penelitian saja. 

 

A. Identitas Responden 

 

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, penulis memerlukan 



 

 

 

jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I sebagai responden. Mengingat data ini dapat 

mempengaruhi keakuratan penelitian, untuk itu dimohon Bapak/Ibu/Saudara/I untuk 

mengisi dengan sejujurnya. 

Isilah pernyataan dibawah ini dengan (X) pada tempat yang telah disediakan: 

1. Nama responden    : 

2. Nama perguruan tinggi  : 

3. Unit Kerja    : 

4. Posisi anda saat ini  : 

5. Jenis kelamin   : 

6. Usia 

a. <25 tahun 

b. 25 – 40 tahun  

c. > 40 Tahun 

7. Pendidikan Formal Terakhir : 

a. Diploma 

b. S1 

c. S2 

d. S3 

8. Latar Belakang Pendidikan : 

a. Akuntansi 

b. Manajemen 

c. Ilmu Ekonomi 

d. Hukum 

e. Teknik 

f. Lain-lain 

9. Lama anda berkerja : 

a. < 3 Tahun 

b. 3 – 5 tahun 

c. > 5 Tahun 

 

 



 

 

 

B. Pendapat Responden 

Peran Auditor Internal (X1) 

NO Pernyataan 
Tingkat Pengaruh 

STS TS N S SS 

1 
Auditor Internal Berperan dalam menilai penggunaan 

SDM secara ekonomis 

     

2 
Auditor Internal Memberikan layanan konsultasi 

kepada manajemen Perguruan Tinggi 

     

3 
Auditor Internal mengembangkan kemampuan teknis 

melalui pendidikan yang berkelanjutan 

     

4 

Auditor Internal berperan mengawasi ketaatan 

terhadap kebijakan, rencana, prosedur, pengaturan dan 

perundang-undangan 

     

5 
Auditor Internal memastikan tingkat keandalan 

data/informasi 

     

6 
Auditor Internal mengukur dan mengidentifikasi 

resiko 

     

7 Auditor Internal berperan mengevaluasi resiko      

8 
Auditor internal berperan dalam mencegah dan 

mendeteksi kecurangan 

     

9 
Peran Auditor Internal yang profesional akan lebih 

efektif dan efisien 

     

10 
Auditor Internal berperan mengevaluasi bukti-bukti 

audit 

     

11 
Auditor Internal harus memiliki tingkat independensi 

dan objektivitas 

     

12 

Auditor internal membantu manajemen untuk 

melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap 

kelemahan pengendalian internal. 

     

13 Auditor Internal memiliki komitmen terhadap      



 

 

 

kompetensinya 

Sumber : Wardah, 2015 “Pengaruh peran dan kinerja auditor internal terhadap Efektivitas Sistem 

Pengendalian Internal (studi Empiris Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum Di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta dan Banten)” 

 

Kinerja Auditor Internal (X2) 

NO Pernyataan 

Tingkat Pengaruh 

STS TS N S SS 

1 Di dalam melakukan audit, Auditor Internal 

mampu menemukan cara untuk meningkatkan 

prosedur audit 

     

2 Di dalam melakukan audit, bagi Auditor 

Internal perlu mempertahankan dan 

memperbaiki hubungan dengan klien 

merupakan hal yang sangat penting 

     

3 Di dalam melakukan audit, Auditor internal 

mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan 

di banding rekan yang lain 

     

4 Di dalam melakukan audit, Auditor internal 

selalu memperoleh bukti komponen sesuai 

dengan prosedur audit 

     

5 Di dalam melakukan audit, Auditor Internal 

selalu menemukan salah saji yang terdapat 

dalam laporan keuangan 

     

6 Di dalam pembuatan kertas kerja audit, harus 

mengacu pada standar pemeriksaan keuangan 

yang berlaku umum 

     

7 Di dalam melakukan audit, Auditor Internal 

selalu berpedoman pada prinsip akuntansi dan 

prinsip auditing dalam melakukan pekerjaan 

     



 

 

 

8 Sebelum melakukan proses audit, Auditor 

Internal selalu melakukan penelitian 

pendahuluan terhadap kondisi bisnis operasi 

serta keuangan klien 

     

9 Menganalisis kemungkinan resiko audit 

merupakan hal yang sangat penting 

     

10 Di dalam penugasan Auditor Internal selalu 

melakuka penerapan sesuai dengan SPAP 

     

11 
Di dalam melakukan audit, Auditor Internal 

selalu mematuhi SOP yang berlaku 

     

12 

Di dalam penugasan audit, Auditor Internal 

dapat menyelesaikannya sesuai dengan kontrak 

atau jadwal yang disepekati bersama 

     

Sumber : Wardah, 2015 “Pengaruh peran dan kinerja auditor internal terhadap Efektivitas Sistem 

Pengendalian Internal (studi Empiris Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum Di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta dan Banten)” 

 

Kompetensi Auditor Internal (X3) 

NO Pernyataan 
Tingkat Pengaruh 

STS TS N S SS 

1 
Menurut Bapak/Ibu, Kode Etik bagi seorang 

auditor internal sangat penting 

     

2 

Menurut Bapak/Ibu, pengetahuan akuntansi 

dan audit sangat penting bagi seorang auditor 

internal 

     

3 

Menurut Bapak/Ibu, pengetahuan tentang 

standar audit internal sangat penting bagi 

auditor internal 

     

4 
Menurut Bapak/Ibu, salah satu cara 

kompentensi auditor internal dapat 

     



 

 

 

ditingkatkan melalui pelatihan dan seminar 

5 
Menurut Bapak/Ibu, seorang auditor internal 

harus memiliki kemampuan analitis yang kuat 

     

6 

Menurut Bapak/Ibu, kemampuan 

berkomunikasi merupakan syarat mutlak yang 

dimiliki seorang auditor internal 

     

7 

Menurut Bapak/Ibu, kemampuan 

mengidentifikasi masalah sangat penting bagi 

auditor internal. 

     

8 

Menurut Bapak/Ibu, seorang auditor internal 

harus memiliki karakter leadership 

(kepemimpinan) yang baik 

     

 Sumber : Haryoto , 2015 “Pengaruh Komptensi Auditor Internal, Dukungan Manajemen dan 

Objektivitas Auditor Internal terhadap efektivitas FungsiAudit Internal (Survei Pada Civitas Akademik 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” 

 

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Y) 

NO Penyataan 
Tingkat Pengaruh 

STS TS N S SS 

A Lingkungan Pengendalian      

1 

Masing-masing bagian organisasi dalam 

sebuah manajemen memiliki wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing 

     

2 

Adanya penegakan tindakan disiplin atas 

penyimpangan terhadap kebijakan dan 

prosedur atau pelanggaran 

     

3 
Terdapat standar kompetensi untuk setiap 

tugas dan fungsi pada setiap posisi 

     

4 Adanya strategi perencanaan dan pembinaan      



 

 

 

sumber daya manusia untuk mendukung 

pencapaian visi dan misi 

B Penaksiran Resiko      

5 
Melakukan identifikasi dan analisis terhadap 

resiko yang mungkin akan terjadi 

     

6 

Evaluasi secara terus-menerus mengenai 

pengaruh dari setiap perubahan lingkungan 

dan kondisi dalam manajemen 

     

7 

Melakukan penilaian resiko untuk 

mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola 

berbagai resiko yang berkaitan dengan laporan 

keuangan. 

     

C Aktivitas Pengendalian      

8 
Adanya pemisahan tugas di antara bagian 

organisasi 

     

9 
Menilai dan mengevaluasi pengendalian fisik 

atas aktiva dan catatan 

     

10 
Setiap transaksi dibukukan setelah mendapat 

persetujuan dari pihak berwewenang 

     

11 

Pembatasan akses perangkat lunak sistem 

berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan 

dokumentasi atas otorisasi akses 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lanjutan table kuesioner efektivitas sistem pengendalian Internal 

NO Penyataan 
Tingkat Pengaruh 

STS TS N S SS 

D Informasi dan Komunikasi      

12 

Mengembangkan dan memperbarui sistem 

informasi agar tercapainya komunikasi yang 

berkualitas 

     

13 
Terdapat kejelasan dan ketepatan dalam 

wewenang dan tanggung jawab 

     

14 

Mengkomunikasikan kepada divisi yang 

bersangkutan mengenai kebijakan dan prosedur 

pengamanan asset 

     

15 
Terdapat koordinasi yang baik antara atasan, 

bawahan, dan sesama rekan kerja 

     

E Pemantauan      

16 

Melakukan pengevaluasian rasional yang dinamis 

atas informasi yang diberikan pada komunikasi 

informasi untuk tujuan manajemen control 

     

17 
Melakukan penilaian kinerja dan kualitas struktur 

pengendalian internal dalam satu waktu 

     

18 
Melakukan kegiatan monitoring melalui kegiatan 

yang berjalan 

     

19 
Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas 

manajemen terus-menerus atau evaluasi terpisah 

     

20 
Evaluasi yang ada dalam pemantauan dapat 

dilakukan oleh pihak luar. 

     

Sumber : Wardah, 2015 “Pengaruh peran dan kinerja auditor internal terhadap Efektivitas Sistem 

Pengendalian Internal (studi Empiris Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum Di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta dan Banten)” 



 

 

 

 

 

 

 

 

X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X1_11 X1_12 X1_13

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

2 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 54

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 54

5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 49

6 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 56

7 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 64

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

9 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 48

10 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 58

11 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63

12 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 55

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

14 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 47

15 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 58

16 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 59

17 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 60

18 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 56

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

20 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 55

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

22 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 56

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

24 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 57

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

27 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 56

28 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 58

29 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 58

30 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 55

31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

32 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 53

33 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 58

34 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 59

35 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53

36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

37 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 55

38 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

NO 

RESPO

PERAN AUDITOR INTERNAL(X1) TOTAL

_X1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12

1 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 40

2 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 41

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 41

5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 42

6 4 4 2 4 2 3 3 4 3 1 2 3 35

7 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 41

8 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 56

9 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 42

10 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 45

11 3 3 3 3 3 5 5 2 3 3 4 2 39

12 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 51

13 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 53

14 4 2 3 2 2 2 4 2 4 3 1 2 31

15 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 52

16 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 46

17 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 45

18 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 50

19 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 40

20 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 41

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

22 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 41

23 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 42

24 4 4 2 4 2 3 3 4 3 1 2 3 35

25 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 41

26 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 56

27 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 42

28 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 45

29 3 3 3 3 3 5 5 2 3 3 4 2 39

30 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 51

31 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 53

32 4 2 3 2 2 2 4 2 4 3 1 2 31

33 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 52

34 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 46

35 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 52

36 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 52

37 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 55

38 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 56

NO 

RESPO

KINERJA AUDITOR INTERNAL (X2) TOTAL

_X2



 

 

 

 

 

X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 X3_8

1 5 4 5 5 5 5 5 5 39

2 5 5 5 4 4 4 4 4 35

3 4 4 4 4 4 4 4 4 32

4 5 5 5 4 5 4 4 4 36

5 4 3 4 4 4 3 4 4 30

6 5 4 4 3 4 3 3 4 30

7 3 4 4 4 3 3 3 4 28

8 5 4 5 5 5 5 5 5 39

9 5 5 4 3 4 3 4 4 32

10 5 5 4 5 5 5 5 5 39

11 5 5 5 2 5 5 5 3 35

12 4 4 4 4 5 4 4 5 34

13 5 5 5 5 5 5 5 5 40

14 4 4 4 4 4 4 4 2 30

15 5 5 5 5 5 2 5 5 37

16 5 5 4 5 5 5 4 5 38

17 5 5 5 4 4 5 4 4 36

18 5 5 5 2 5 5 5 5 37

19 5 5 5 4 5 4 4 4 36

20 4 3 4 4 4 3 4 4 30

21 5 4 4 3 4 3 3 4 30

22 3 4 4 4 3 3 3 4 28

23 5 4 5 5 5 5 5 5 39

24 5 5 4 3 4 3 4 4 32

25 5 5 4 5 5 5 5 5 39

26 5 5 5 2 5 5 5 3 35

27 4 4 4 4 5 4 4 5 34

28 5 5 5 5 5 5 5 5 40

29 4 4 4 4 4 4 4 2 30

30 5 5 5 5 5 2 5 5 37

31 5 5 4 5 5 5 4 5 38

32 4 4 4 4 4 4 4 4 32

33 5 5 4 4 4 4 4 4 34

34 5 5 5 3 4 4 4 4 34

35 4 4 4 4 4 5 5 5 35

36 5 5 5 5 5 2 5 5 37

37 4 4 3 5 5 5 5 5 36

38 4 4 4 4 4 4 4 4 32

NO 

RESPO

KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL (X3) TOTAL

_X3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9 Y_10

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

6 4 3 4 4 2 3 3 1 2 4

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4

9 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4

10 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

11 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5

12 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2

15 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4

16 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

17 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4

18 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4

19 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3

20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

21 4 3 4 4 2 3 3 1 2 4

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

23 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4

24 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4

25 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

26 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

27 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

29 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2

30 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4

31 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

32 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

33 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

34 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

35 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

37 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4

38 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

NO 

RESPOND

EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (Y)



 

 

 

Y_11 Y_12 Y_13 Y_14 Y_15 Y_16 Y_17 Y_18 Y_19 Y_20

4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 83

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 77

3 4 3 3 4 4 4 4 2 1 62

4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 79

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 93

3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 72

4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 79

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82

5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 97

3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 73

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83

4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 86

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 85

4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 86

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 77

3 4 3 3 4 4 4 4 2 1 62

4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 79

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 94

3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 73

4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 80

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 98

3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 73

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83

4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 87

5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 83

4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 88

3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 84

4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 82

3 4 5 5 5 4 4 5 5 3 83

5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 86

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 82

TOTAL_Y
EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (Y)
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