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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Audit

Secara garis besar pengertian audit dijelaskan berbeda-beda oleh berbagai

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

audit menurut American Accounting Association (AAA), auditing merupakan

suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara

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

peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi

tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada

pengguna informasi tersebut (suhayati 2010:1).

Pengertian audit menurut (Arens2006:11) adalah proses pengumpulan dan

penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan

dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang

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

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara

tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta

melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
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2.2 Jenis Audit

Jenis audit terdiri dari tiga macam yaitu audit atas laporan keuangan

(financial statement audit), audit operasional (operasional audit) dan audit

kepatuhan (compliance audit) (suhayati 2010:4).

2.2.1 Financial Statement Audit (Audit Laporan keuangan)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan

keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria

tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI)(2010:5).

2.2.2 Operational Audits (Audit Operasional)

Perkembangan bisnis membuat pemegang saham sudah tidak dapat

mengikuti semua kegiatan operasi perusahaannya sehari-hari, sehingga mereka

membutuhkan auditor manajemen yang profesional untuk membantu mereka

dalam mengendalikan operasional perusahaan (2010:9). Dilihat dari pengertian

audit operasional, maka tampak bahwa audit operasional identik dengan audit

manjemen karena sama-sama berorientasi pada internal sebuah perusahaan

(bayangkara 2008:3). Ada tiga kategori audit operasional yang luas :

fungsional,organisasional,dan penugasan khusus. Dalam setiap kasus, sebagian

audit tersebut cenderung mencakup evaluasi pengendalian intern untuk efisiensi

dan efektifitas (Arens 1998:437). Tujuan audit operasional adalah untuk

memastikan apakah organisasi sudah mematuhi hokum yang telah ditetapkan,
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apakah sudah melaksanakan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh

organisasi (wuryan 2008:5).

2.2.3 Compliance Audits (Audit Kepatuhan)

Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah auditee telah

mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang

otoritasnya lebih tinggi (suhayati 2010:12).

2.3 Jenis Auditor

2.3.1 Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor Independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP),

bertanggung jawab atas laporan keuangan historis auditee nya. Independen

dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi,

objektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan

manapun (kurnia 2010:13).

2.3.2 Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa

pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas

pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksa

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

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

2.3.3 Internal Auditor (Auditor Intern)

2.3.3.1 Pengertian Auditor Internal

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang

bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan
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manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu

manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana

operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur  yang telah ditetapkan

oleh perusahaan (suhayati 2010:14).

Latar belakang timbulnya auditor internal adalah sebagai suatu cara

atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya

laju perkembangan dunia usaha atau adanya kondisi economic turbulence,

dimana terjadi perubahan secara dinamis dan tidak dapat diprediksi

sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang sifatnya

tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para

manajer yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak termamati secara

langsung (hery 2009:39).

2.3.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2002:16) tujuan audit internal adalah untuk

membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung

jawabnya secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan internal

menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat

dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.

Orientasi pelaksanaan audit sebagian besar tugasnya adalah melakukan

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

Operational Audit) secara rutin.

Tugas auditor internal adalah appraisal independen (internal auditing) :

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

3. Menentukan tingkat kepatuhan entitas

4. Menelaah sarana untuk melindungi aset perusahaan

5. Mengukur ekonomi dan efisiensi

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal

harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya independen dari

auditee(suhayati 2010:14).

Dalam melaksanakan tugasnya, audit internal mempunyai batasan

lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, menurut Cashin

(2000:8) yang dikutip dari buku “The New Internal Auditing” mengemukakan

ruang lingkup audit internal sebagai berikut :

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

grouped under compliance, verification, evaluation”.

1. Kepatuhan (Compliance)

Merupakan salah satu unsur audit internal yang bertujuan untuk

menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam

perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan perusahaan.

2. Verifikasi (verification)

Verikfikasi merupakan aktivitas pemeriksaan terhadap dokumen, catatan

dan laporan apakah hal-hal tersebut telah mencerminkan keadaan yang

sebenarnya. Umumnya verifikasi dilakukan atas :

a. Catatan dan laporan akuntansi, dan
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b. Aktiva, hutang, serta modal dan hasil operasi perusahaan.

3. Evaluasi (Evaluation)

Kegiatan ini merupakan tanggung jawab internal auditor yang paling

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

penilaian terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat manajemen dan penilaian

terhadap pengendalian internal yang berjalan dalam perusahaan.

2.3.3.3 Fungsi dan Tanggung jawab Audit Internal

Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep mengenai audit internal

identik dengan auditing yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Perbedaannya

bahwa pelaksanaannya adalah pegawai perusahaan itu sendiri. Akan tetapi dalam

perusahaan-perusahaan besar jangkauan internal auditor itu lebih luas daripada

hanya sekedar verikfikasi terhadap buku besar dan catatan-catatan yang berkaitan

lainnya. Jauh lebih luas dari hanya sekedar menilai kualitas pencapaian berbagai

organisasi, dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya

mereka tidak hanya atau harus membatasi diri pada pencarian rutin untuk

menemukan kesalahan.

Fungsi audit internal menurut Bambang (2002:25) adalah melaksanakan

kegiatan bebas dan memberi saran-saran suatu fungsi pengendalian manajemen

guna mengukur dan meneliti efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan uraian di atas, auditor internal hasruslah mempunyai

kedudukan khusus di dalam struktur organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya

secara independen. Dalam hal ini ia bertanggung jawab secara langsung kepada
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manajemen puncak, sehingga ia tidak bertanggung jawab kepada bagian yang

dinilainya.

Tanggung jawab audit internal dalam perusahaan haruslah ditetapkan

dengan jelas dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang berhubungan

tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal

itu untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan

dengan pokok masalah yang sedang direview. Auditor internal harus bebas untuk

mereview dan menilai kebijakan, rencana, prosedur  dan catatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan

fungsinya, auditor internal tidak memikul tanggung jawab dan juga tidak

mempunyai wewenang atas kegiatan-kegiatan yang direview itu (Chambers

1997:349).

2.4 Pengertian Standar Profesional Audit Internal

Auditor internal wajib memberikan informasi bagi manajemen pengambil

keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, sehingga selalu

memerlukan dukungan dari manajemen seperti halnya yang telah ditetapkan

dalam Standar Profesional Audit Internal (SPAI) dan juga Kode Etik pemeriksa

Internyang telah dibuat oleh IIA (akmal 2007:12).

Standar profesi dan kode etik pemeriksa intern yang telah dibuat oleh IIA

adalah sebagai berikut :
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2.4.1 Independensi

Independensi adalah etika auditor yang mandiri tidak ketergantungan

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

(Tugiman, 2007:15).

Menurut Mulyadi (2002:27) standar umum yang kedua mengatur sikap

mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti

sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak manapun

dan tidak terpengaruh pada orang lain. Independensi juga berarti ada kejujuran

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan

yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan

menyatakan pendapatnya.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam

keahlian dalam praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh

setiap auditor. Selain itu juga pemeriksa intern harus bebas dan terpisah dari

aktivitas yang diperiksanya.Status orgasnisasi dari pemeriksa intern harus

memberikan kebebasan untuk memenuhi tanggung jawab pemeriksaan yang

dibebankan kepadanya dan harus objektif dalam pelaksanaannya.

Auditor internal tidak boleh menerima tanggung jawab operasional.

Apabila manajemen senior menugaskan auditor internal untuk melakukan

pekerjaan diluar peneriksaan, maka auditor internal tadi harus dianggaptidak

berfungsi sebagai pemeriksa internal.

Orang-orang yang dipindahkan ke bagian audit internal atau orang-

orang yang secara sementara dipergunakan oleh bagian audit internal tidak
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boleh ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan yang

sebelumnya dilakukan. Penugasan tersebut diduga akan mempengaruhi sikap

objektifitas dan harus dipertimbangkan pada saat pelaporan hasil pemeriksaan

(hery 2010:75).

2.4.2 Kemampuan Profesional

Pemeriksa intern harus mempergunakan keahlian dan ketelitian dalam

menjalankan profesinya(akmal 2007:12).

a. Para pemeriksa internal harus mematuhi standar pemeriksaan yang

berlaku.

b. Ketelitian professional harus dilaksanakan dalam setiap penugasan

yang dilakukan.

Auditor internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan

pemeriksaan. Auditor internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan

terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian,

ketidakefektifan, pemborosan dan konflik kepentingan. Auditor internal harus

dapat megidentifikasi pengendalian internal yang lemah dan merekomendasi

perbaikan untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek

yang sehat. Brink dan Witt (1996:21) mengemukakan kemampuan profesional

seorang auditor internal yang harus dimiliki meliputi :

a. Staffing, mengacu pada persyaratan bahwa bagian audit internal harus

memberikan jaminan mengenai keahlian dan latar belakang pendidikan

auditor internal yang berperan dalam audit internal yang dilaksanakan

dalam organisasi.
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b. Knowledge, Skill and Diciplines, mensyaratkan bahwa bagian audit

internal harus mempunyai pengetahuan, keahlian dan disiplin yang

diperlukan.

c. Supervision, mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus dapat

memberikan keyakinan bahwa audit internal dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

d. Compliance with standards of conduct, mensyaratkan bahwa bagian audit

internal harus memenuhi standar-standar pelaksanaan profesional dalam

melakukan pemeriksaan.

e. Human relation and communication, mensyaratkan bahwa auditor internal

harus terlatih dalam berhubungan dengan pihak lain dalam melakukan

komunikasi secara efektif.

f. Continuing education, mensyaratkan bahwa auditor internal harus

memelihara kompetensi pekerjaan melalui pendidikan yang berkelanjutan.

g. Due profesional care, mensyaratkan bahwa auditor internal harus melatih

profesionalnya dengan berusaha mendapatkan pendidikan lanjutan dalam

melaksanakan audit internal.

2.4.3 Lingkup Pekerjaan

Pemeriksa intern harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap

kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian manajemen serta kualitas

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan

Pemeriksa intern harus menilai pekerjaan, operasi, dan program untuk

menentukan apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran
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semula serta apakah telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai rencana (akmal

2007:14). Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program audit

sangat diperlukan untuk kepentingan berikut :

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit

b. Sebagai alat untuk pengawasan dan pengarahan audit

c. Sebagai alat untuk meneliti kemungkinan adanya prosedur yang

terlewati

d. Sebagai alat untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas audit yang

dilakukan

2.4.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan evaluasi

informasi, pemberitahuan hasil dan tindak lanjut.

a. Pemeriksa intern harus membuat perencanaan untuk setiap penugasan

pemeriksaan yang dilakukannya.

b. Pemeriksa intern harus mengumpulkan, menganalisis,

menginterpretasikan, dan membuktikan kebenaran informasi untuk

mendukung hasil pemeriksaan.

c. Pemeriksa intern harus membuat laporan atas hasil pemeriksaan yang

dilakukannya dan disampaikan ke pejabat yang tepat.

d. Pemeriksa intern harus memonitor apakah atas temuan dan

rekomendasi yang diperoleh telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.
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2.4.5.1 Laporan Hasil Audit Internal

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1995:153) tahap akhir pemriksaan

yang dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil kegiatan

pemeriksaan. Laporan tersebut merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas

dan wewenang yang dilimpahkan kepada bagiannya. Suatu pekerjaan yang

baikpun tidak akan berguna apabila tidak didukung oleh penyusunan laporan

yang baik pula. Oleh sebab itu, audit internal harus mempertimbangkan hal-

hal berikut ini, seperti yang dikemukakan oleh Brink dan Witt (1996:51)

berikut ini :

1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah

pemeriksaan selesai.

2. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan temuan-temuan

pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang

diusulkan dengan manajemen pada tingkat tertentu sebelum

mengeluarkan laporan resmi tersebut.

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

tepat waktu.

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

bila mungkin laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor.

5. Laporan dapat berisi rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-

perbaikan yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atau

prestasi yang dicapai dan tindakan perbaikan.
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6. Pandangan bagian yang diperiksa mengenai kesimpulan atau

rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat juga dimasukkan

dalam laporan.

7. Kepala bagian departemen audit internal terlebih dahulu harus

menelaah kembali dan menyetujui laporan pemeriksaan sebelum

dikeluarkan, harus menentukan kepada siapa saja laporan itu akan

diedarkan.

Dari uraian di tersebut maka dapat disimpulkan bahawa laporan hasil

audit internal yang baik minimal harus memiliki verifikasi, objektif dan

lengkap dalam unsure penyajiannya sehingga memudahkan dalam

pengambilan suatu kesimpulan dan pemberian rekomendasi.

2.4.5.2 Kegiatan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal

Auditor internal harus melaporkan tindak lanjut pemeriksaan untuk

memastikan tindakan-tindakan perbaikan memadai telah dilakukan untuk

mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikemukakan dalam pemeriksaan.

Apabila laporan sudah dikeluarkan, tidak berarti semua tugas auditor internal

telah selesai karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi

terhadap tindakan-tindakan yang telah diambil. Tindak lanjut hasil audit

sangat diperlukan, karena segala usaha yang dilaksanakan dalam rangka audit

mempunyai arti jika disertai tindak lanjut atas saran, usulan dan rekomendasi

yang diberikan.

Jika ternyata dihasil audit internal yang dilaksanakan menunjukkan

adanya hal-hal yang perlu diperbaiki maka tindak lanjut yang dapat diambil
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sehubungan dengan hal tersebut di atas adalah melaporkan temuan-temuan

tersebut kepada pimpinan perusahaan untuk kemudian dilakukan perbaikan

atau penyelesaian masalah.

2.4.5 Kode Etik Pemeriksa Intern

Menurut (Akmal 2007:15) kode etik pemeriksa intern antara lain :

1. Setiap anggota harus berlaku jujur, objektif dan rajin dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya.

2. Setiap anggota harus menghindari hal yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan antara dirinya dan organisasinya atau yang dapat

menimbulkan dugaan mengenai ketidakmampuannya untuk berlaku

objektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Semua anggota harus mencantumkan semua fakta yang penting dalam

laporannya.

4. Setiap anggota harus loyal pada organisasi dimana dia bekerja atau

memberikan jasanya.

5. Setiap anggota diperkirakan tidak mengetahui apakah penugasannya dapat

memberikan citra buruk bagi profesinya atau bagi organisasinya.

2.5 Pengendalian Internal

2.5.1 Pengertian Pengendalian Internal

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, baik itu tujuan

jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dimana tujuan dari tiap-tiap

perusahaan mungkin berbeda. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, setiap

perusahaan membutuhkan sistem yang baik dan pengelolaan yang cermat.
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Pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi (1998:171) adalah

sebagai berikut, “ pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan

oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini :

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Selanjutnya, konsep ini merumuskan pengendalian internal sebagai suatu

proses yang dipengaruhi oleh orang-orang yang terlibat didalamnya (direksi,

manajemen dan personel lainnya) yang dirancang untuk memberikan keyakinan

yang wajar (reasonable assurance) bahwa tujuan berikut ini akan tercapai :

efektivitas dan efisiensi operasi, dapat dipercayainya laporan keuangan, ketaatan

pada undang-undang dan peraturan.

Dari definisi pengendalian internal tersebut terdapat beberapa konsep

dasar sebagai berikut :

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal

merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu

sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang

bersifat persuasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya

sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan

hanya terdiri dari kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari
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setiap jenjang orgaisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan

personel lain.

3. Pengendalian internal diharapkan mamp memberikan keyakinan memadai,

bukan keyakinan mutlak, bagi dewan komisaris dan manajemen entitas.

Keterbatasn yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan

pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan

pengendalin menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan

keyakinan mutlak.

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling

berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional.

2.5.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan dilakukan pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring

Organization (COSO) dalam buku Internal Control-Integrated Framework

(1998) adalah sebagai berikut :

1. Effectiveness and Efficiency of Operation

2. Reliability of Financial Reporting

3. Compliance with Applicable Laws and Regulation

Pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk

mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu serta

mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

Bagian penting lain dari efektivitas dan efisiensi adalah penggunaan
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aktiva dan catatan fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan

atau dapat dirusak apabila tidak dilindungi oleh pengendalian yang

memadai. Kondisi yang sama juga berlaku untuk aktiva non fisik

seperti piutang usaha, dokumen-dokumen kontrak dan sebagainya.

2. Keandalan laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk

investor, kreditor dan para pemakai lainnya baik secara hukum

maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Dalam akuntansi tidak semua hukum dan undang-undang berhubungan

dengan akuntansi, hukum dan peraturan yang tidak berhubungan

dengan akuntansi yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan

hukum dan peraturan yang berhubungan dengan akuntansi yaitu

peraturan tentang perpajakan.

2.5.3 Komponen-komponen Pengendalian Internal

Agar dapat tercapainya tujuan perusahaan manajemen merancang

pengendalian internal yang didalamnya terdapat unsur yang saling berhubungan

yang digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai

bahwa tujuan pengendalian inernal dapat terpenuhi. Apabila salah satu unsur tidak

mencukupi maka keseluruhan pengendalian internal tidak akan efektif walaupun
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keempat unsur lainnya efektif. Kelima unsur tersebut disebut sebagai komponen-

komponen pengendalian internal yang dikemukakan COSO berikut ini :

“internal control include five categories of control that management

design and implements to provide reasonable assurance that management’s

control objectives will be met. These are called components of internal

control and are (1) the control environment, (2) risk assessment, (3) control

activities, (4) information and communication, and (5) monitoring.”

Adapun uraian dari pengertian komponen-komponen pengendalian

internal dikemukakan oleh Mulyadi (1998:175)

2.5.3.1 Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian mencerminkan seluruh sikap, tindakan,

kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh dari manajemen

puncak, direktur dan pemilik perusahaan tentang pengendalian dan manfaatnya

bagi perusahaan. Lingkungan pengendalian internal perusahaan terdiri dari

beberapa faktor secara terperinci. Sub komponen dari lingkungan pengendalian

adalah :

a. Integritas dan Nilai Etika (Integrity and Ethical Value)

b. Komitmen terhadap Kompetensi (Commitment to Competent)

c. Partisipasi Dewan Direksi atau Komite Audit (Board of Directors or

Audit Committee Participation)

d. Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi (Management’s Philosophy

and Operating Style)

e. Struktur Organisasi (Orgaization Structure)
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f. Wewenang dan Tanggung Jawab (Assignment of Authority and

Responsibility)

g. Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian (Human Resource Policies and

Practices)

2.5.3.2 Penetapan Resiko oleh Manajemen (Risk Assesment)

Kesatuan perkiraan resiko yang timbul bertujuan untuk mengidentifikasi,

menganalisis dan mengelola resiko yang berhubungan dengan persiapan laporan

keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku

umum. Adapun resiko dapat timbul  dalam keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Perubahan dalam lingkungan perusahaan (Changes in Operating

Environment). Perubahan peraturan dan lingkungan operasi

perusahaan dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan

perusahaan.

b. Karyawan baru (New Personel). Karyawan baru mungkin memiliki

pandangan atau pengertian yang lain atas pengendalian internal yang

ditetapkan oleh perusahaan.

c. Sistem informasi baru (New or Revamped Information System).

Perubahan yang signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat

mengubah resiko yang berhubungan dengan pengendalian internal.

d. Pertumbuhan yang pesat (Rapid Growth). Pertumbuhan yang cepat

dari operasi perusahaan dapat meningkatkan resiko sebagai akibat dari

pengendalian yang sudah tidak memadai.
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e. Teknologi baru (New Technology). Teknologi dalam sistem informasi

dapat mengubah resiko yang sudah diperhitungkan sebelumnya pada

pengendalian internal.

f. Lingkup, produk atau kegiatan baru (New Line, Product or Ativities).

Bidang usaha baru dimana perusahaan hanya memiliki pengalaman

yang minim dapat menimbulkan resiko baru.

g. Perubahan struktur organisasi perusahaan (Corporate Restructuring).

Hal ini dapat diikuti dengan pengurangan jumlah staf dan perubahan

dalam pengawasan dan pemisahan tugas yang dapat menimbulkan

resiko baru.

h. Operasi perusahaan secara internasional (Foreign Operation).

Ekspansi atau akuisisi membawa resiko baru yang seringkali bersifat

unik sehingga mempengaruhi pengendalian internal.

i. Keputusan akuntansi (Accounting Pronouncement). Penerapan prinsip

akuntansi yang baru atau perubahan didalamnya dapat berakibat resiko

dalam penyiapan laporan keuangan.

2.5.3.3 Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang

didalamnya terdapat tindakan untuk menekan resiko dalam pencapaian

keseluruhan tujuan secara umum. Arens dan Loebecke (2000:295)

mengemukakan aktivitas pengendalian sebagai berikut :
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“control activities are the policies and procedures in addition to those

included in the other four component, that help ensure that necesassary

action are taken to address risks in the accievement of entity’s objectives.”

Oleh sebab itu, aktivitas pengendalian dikategorikan sebagai berikut :

a. Pemisahan tugas yang cukup (Adiquate separation of duties).

b. Otorisasi dari transaksi dan kegiatan yang tepat (Proper authorization of

transaction and activities)

c. Pengendalian fisik atas asset dan catatan (physical control over assets and

records)

d. Dokumen dan catatan yang cukup (adequate documents and records)

2.5.3.4 Informasi dan Komunikasi (information and communication)

Arens dan Loebecke (2000:299) mengemkakan kegunaan dari informasi

akuntansi dan sistem komunikasi sebagai berikut :

“the purpose of entity’s accounting and communication system is to

identity, assemble, classfy, analyze, record and to maintane accountability

for the related assets.”

Tujuan dari laporan sistem informasi dan komunikasi adalah untuk

mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa,

mencatat dan melaporkan transaksi dalam perusahaan dan untuk

mempertahankan pertanggungjawabannya terhadap asset.

2.5.3.5 Pemantauan (Monitoring)

Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektivitas rancangan

dan operasi struktur pengendalian internal secara periodik dan terus menerus
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oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya

dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan (Arens, 2000:299).

2.6 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian

Internal Perusahaan

Fungsi audit internal meliputi penilaian dan pemeriksaan kelayakan dan

efektivitas pengendalian internal yang telah ditetapkan, serta penilaian mengenai

petugas yang melaksanakan pengendalian internal. Selanjutnya fungsi audit

internal akan mengambil cara yang tepat untuk memungkinkan tindakan korektif

dalam bentuk pemberian analisis-analisis, penilaian-penilaian dan rekomendasi

dalam rangka meminimumkan usaha-usaha penyalahgunaan kredit. Hal tersebut

diarahkan untuk menunjang efektivitas pengendalian internal perusahaan, yaitu :

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Selanjutnya manajemen akan mengandalkan hasil audit internal ini sebagai alat

analisis yang objektif atas pengendalian internal yang sedang dijalankan

perusahaan.

Audit internal yang dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal

diyakini telah memadai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya kualifikasi audit internal (independensi, objektivitas serta

profesionalisme auditor internal)

2. Adanya struktur organisasi serta uraian tugas, wewenang dan

tanggungjawab dari bagian audit internal
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3. Adanya program audit internal yang disusun dengan baik sehingga dapat

mencapai tujuan pemeriksaan yang diharapkan

4. Tersedianya personalia bagian audit internal yang mempunyai bakal

keahlian teknis

5. Adanya laporan hasil audit internal yang menunjukkan apa yang telah

dicapai manajemen bank dalam operasional pemberian kredit serta saran

perbaikan jika diperlukan

6. Adanya tindak lanjut atas laporan hasil audit internal

Sedangkan pengendalian internal perusahaan akan efektif apabila terdapat unsur-

unsur pengendalian internal sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian yang terdiri dari beberapa faktor yang

membentuknya, yaitu :

1.1 Nilai integritas dan etika

1.2 Komitmen terhadap kompetensi

1.3 Adanya dewan komisaris dan komite audit

1.4 Filosofi dan gaya operasi manajemen

1.5 Struktur organisasi

1.6 Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab

1.7 Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penetapan resiko yang harus mencakup pertimbangan khusus terhadap

resiko yang timbul akibat adanya perubahan keadaan :

2.1 Perubahan dalam lingkungan operasi

2.2 Karyawan baru
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2.3 Sistem informasi baru

2.4 Pertumbuhan yang pesat

2.5 Teknologi dan aktivitas yang baru

2.6 Strukturisasi perusahaan

3. Informasi dan komunikasi yang efektif untuk memberikan keyakinan

yang memadai bahwa :

3.1 Prosedur otorisasi perusahaan dilakukan dengan tepat

3.2 Perancangan dan penggunaan dokumen perusahaan yang cukup

3.3 Pemisahan fungsi yang memadai

3.4 Pengendalian fisik atas kekayaan (asset) dan catatan

3.5 Review atas kinerja

4. Aktivitas pengendalian yang relevan atas audit laporan keuangan

meliputi,

4.1 Identifikasi dan mencatat semua transaksi perusahaan yang sah

4.2 Otorisasi oleh pejabat yang berwenang atas transaksi-transaksi

perusahaan

4.3 Semua transaksi dicatat dengan lengkap dan tepat waktu

5. Pemantauan, merupakan tanggungjawab manajemen dalam menetapkan,

menindaklanjuti, mengevaluasi dan melaporkan pengendalian internal

perusahaan.
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2.7 Profesi Auditor menurut Al-qur’an

1. Surat Al-Baqarah ayat 281









Artinya: “Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang

pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-

masing diri diberi balasan yang Sempurna terhadap apa yang Telah

dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”.

Maksud dari ayat tersebut adalah : “Manusia disuruh memelihara dirinya

dari azab yang akan diterima terhdap apa yang dilakukan selama hidupnya pada

waktu manusia itu dikembalikan kepada Allah SWT dan mereka harus menerima

balasan yang diberikan oleh Allah SWT walaupun selama hidupnya mereka tidak

pernah dianiaya atau dirugikan oleh sesama manusia”.

2. Surat Al-Baqarah ayat 284
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Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa

yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau

kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu

tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya

dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu”.

Maksud dari ayat tersebut adalah : “Apapun yang ada dibumi dan dilangit,

semua itu adalah milik Allah SWT dan jika manusia melakukan perbuatan yang

ada didalam hatinya dan menyembunyikannya dari Allah SWT, maka Allah SWT

akan membuat perhitungan atau balasan kepada manusia karena Allah maha kuasa

atas segala sesuatu dan Allah akan mengampuni dan menyiksa siapapun yang

dikehendakinya”.

3. Surat Annisa ayat 13













Artinya: “Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari

Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai,

sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”.
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Maksud dari ayat tersebut adalah : “Segala hukuman yang diterima oleh

manusia diakhirat nanti itu adalah ketentuan dari Allah SWT atas segala

perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya dan abrang siapa yang

taat kepada Allah SWT akan mendapatkan tempat disurga yang indah dan mereka

akan kekal didalamnya karena itu merupakan kemenangan yang sebenarnya atas

perbuatan yang dilakukan selama hidupnya”.

4. Surat Annisa ayat 14









Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Maksud dari ayat tersebut adalah : “Apabila manusia melakuakn kegiatan

atau perbuatan diluar ketentuan Allah SWT, maka Allah akan memasukkannya

kedalam api neraka dimana manusia juga akan mendapat balasan dari segala

perbuatan yang dilakukan selma hidupnya.

5. Surat Al-Maidah ayat 8
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong

kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

apa yang kamu kerjakan”.

Maksud dari ayat tersebut adalah: “Manusia dituntut untuk menegakkan

kebenaran didunia karena Allah SWT dan menjadi saksi yang adil dan dilarang

membenci sesama kaumnya dan dilarang berlaku tidak adil karena sesungguhnya

Allah maha mengetahui segala sesuatu yang manusia kerjakan dibumi ini”.

6. Surat Al-Qaaf ayat 17







Artinya: “(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya,

seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri”.

Maksud dari ayat tersebut adalah : “Apabila manusia melakukan segala

perbuatan yang baik atau yang buruk maka malaikat yang ada dikiri dan kanannya

akan mencatat guna untuk dipertanggung jawabkan pada hari kiamat nanti”.

7. Surat Al-Qaaf ayat 18
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Artinya: “Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya

malaikat Pengawas yang selalu hadir”.

Maksud dari ayat tersebut adalah : “ Malaikat yang ada dikiri dan dikanan

manusia akan mencatat segala ucapan yang diucapkan atas semua perbuatan yang

dilakukan karena malaikat selalu hadir dikir dan kanan manusia”.


