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Dengan nama Allah yang Maha Pengacih lagi Maha Penyayang

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?

dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu

yang memberatkan punggungmu

Dan Kami tinggikan bagimu sebutanmu
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Maka apabila kamu telah selesai (dari seeuatu urusan), ker^ 

jakanlah dengan sungguh-eungguh (urusan) yang lain 

dan hanya kepada Tuhantnulah hcndaknya kamu berharap
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B A B  I

P E N D A H U L U A N

1. Pandangan umum
Dalam tingkat perkembangan perekonomlan devrasa ini 

lingkungan badan ueaha balk millk swasta, koperaei maupun 
negara semakin banyak mengalami perubahan. Dengan struk
tur perekonomian secara nasional yang makin mengarah pada 
meningkatnya peran sektor industrl dibandingkan sektor 
pertanlan dan perubahan sumber pendapatan negara yang uta 
na dari sektor minyak dan gas bum! ifcligas) menjadi ekspor 
non migae maka, deregulasl di sektor moneter maupun riel 
makin dipacu agar kegiatan-kegiatan ekonomi beralih dari 
ekonoml biaya tinggi ke arah ekonomi blaya rendah.

Disamping itu di paear global, tingkat persaingan - 
menjadi semakin tinggi. Hal Ini dikarenakan adanya peruba 
han-perubahan berupa semakin meningkatnya tekhnologi in
formasi , komunikasi, etandar kepuaean konsumen dan mutu 
kehidupan maupun dengan semakin berkurangnya ketersediaan 
sumber-sumber daya yang digunakan dalam proses produksi • 
Hal ini membawa akibat adanya perubahan yang cepat menge
nai masalah keunggulan komparatif di paear global, dan 
tentu Baja akan memberikan dampak terhadap upaya-upaya pe 
merintah untuk meningkatkan ekspor non migas tersebut.

1 .
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Uraian di atas menunjuk pada euatu pokok permasalahai 
penting padaakhir-akhir ini yaitu, maealah efisiensi. Efi 
sienei diperlukan dalam irangka menunjang suatu badan usa- 
ha agar mampu bersaing dalam kondisi seperti yang diurai- 
kan di atas, sehingga dapat diharapkan kontinuitas U6aha 
dapat dijaga kelangsungannya, Penciptaan daya saing da
lam wujud adanya keunggulan komparatif melalbi efisiensi- 
kegiatan operas!(pada dasarnya bereumber pada kemampuan - 
manajemen (management made competitive advantage) yang se 
cara relatif tercermin dalam mutu hasil-hasil usaha atau 
the quality of business.

Ditinjau jsecara. mikro,. efisiensi erat kaitannya de
ngan masalah perkembangan organisasi perusahaan. Dengan a 
danya perkembangan organisasi yang ditandai dengan makin 
komplek dan besarnya jumlah trancaksi-tranaaksi ekonomi 
memberikan implikasi adanya keterbatasan 'span of control1 
ddri top manajemen dan kejaungkinan terjadinya kesalahan- 
keealahan dalam,menjalan^an tugas yang semakln beear. Hal 
ini juga merupakan faktor terjadinya pemboroean -pemboro- 
ean atau inefielensi dalam penggunaan eumber-sumber daya* 
Penggunaan atau pengelolaan eumber-sumber daya merupakan 
tugas pokok dari manajemen. Oleh karena itu untuk menun- 
jang kemampuan manajemen dalam melaksanakan tuga6nya eeca 
ra efieien dan efektif, dibutuhkan euatu sistem yang efek 
tif untuk membantu manajemen melakukan tanggung Jawabnya.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTERNAL AUDIT DAN ... BAMBANG ARYO



Dalam hal ini akuntansi sebagai suatu sistem memberi 
kan sumbangan yang penting dalam' rangka efisiensi manaje 
men tersebut. Dikaitkan dengan adanya faktor - faktor - 
yang dapat mempengaruhi kondisi usaha perusahaan, terutaaa 
yang menyangkut faktor intern perusahaan maka wujud sumba 
ngan akuntansi dalam masalah efisiensi adalah salah satu 
fungsi akuntansi sebagai alat pengawasan intern atau yang 
lebih dikenal sebagai internal control system. Dengan ada 
nya fungsi tersebut maka, proses identifikasi, pencatatan 
dan penafsiran setiap biaya serta tujuan dari pengeluaran 
biaya tersebut dapat diketahui dan diawasi dengan baik.M. 
eamping itu penerapan 6uatu internal control system bertu 
juan untuk melindungl harta perusahaan, meneliti ketepa - 
tan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayainya data a- 
kuntansi, serta mendorong efisiensi operasi dan menunjang 
dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan. 
Sehingga hambatan atau pefrsoalan yang timbul dan apa- apa 
yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan upaya pening
katan efisiensi tersebut dapat diketahui dengan baik.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu 
sistem hanyalah sekedar alat, dlmana tujuan daripada sis
tem tersebut baru dapat dicapai apabila semua prosedur - 
dan teknik yang menjadi unsur dari sistem itu sendiri be- 
nar-benar ditaati pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlu 
kan suatu ba£ian pemeriksa Intern (internal audit) dalan

3 *
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organisasi perueahaan eecara keseluruhan yang bertugas an 
tara lain untuk raeneliti dan mengawaei apakah sistem in
ternal control yang ada telah memenuhi fungsinya.

Dalam pelaksanaannya,fungsi internal audit ini menca 
kup nepek yang cukup luas dari kegiatan organisasi peruea 
haan yaitu, menyangkut penilaian yang bebas atae pembuku- 
an, keuangan dan semua kegiatan operasi perusahaan seba- 
gai daear bagi bantuan yang diberikannya J»aik yang berei 
fat pengamanan (protektif) maupun meoajukan usaha (impro
vement, kontruktif) untuk pimpinan. Pada dasarnya tujuan 
internal audit adalah membantu eemua anggota manajemen de 
ngan memberikan earan-saran dan komentar-komentar serta a 
nalisa dan penilaian atas kegiatan yang diperiksa dan pa^ 
da akhirnya membantu menyeleeeikan masalah-masalah yang 
tengah dihadapi oleh organisasi perusahaan. Tujuan terse
but dapat dicapai dengan meneliti dan menilai apakah pe
laksanaan sistem pengawasan di bidang akuntansi, keuangan 
dan operaei cukup memenuhi syarat, Menilai apakah policy, 
rencana dan proeedur telah ditaati, apakah aktiva peruea
haan araan dari penyelewengan dan kerusakan. Kemudian meni 
lai kecermatan data-dafca akuntansi dan dala lain dalam or 
ganisaei perusahaan serta pada akhirnya menilai mutu atau 
pelakeanaan tugas yang telah diberlkan kepada masing- ma- 
eing anggota manajemen.

Dari uraian di atae nampak bahwa ruang lingkup tugas
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internal audit yang meliputi pemeriksaan eerta evaluasi - 
terhadap kecukupan dan efektifitas sistem organisasi, sis 
tern internal control, dan kualitas prestasi kerja manaje- 
men, mempunyai peran yang penting dalam upaya efisiensi - 
manajemen dari organisasi perusahaan untuk mencapai tuju 
an , yang telah ditetapkan. Hal ini berarti pula bahwa kua 
litas pelaksanaan tugas daripada Internal audit akan mem- 
pengaruhi upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.Dengan 
demikian dapat dlambil suatu keslmpulan permasalahan bah
wa efektifitas kegiatan internal audit akan memberikan pe 
ran yang penting dalam rangka organisasi perusahaan untifc 
meningkatkan efisiensi manajemen.

2. Penjelaean Judul
Judul yang diambil uatuk penulisan karya tulie ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut:
Internal audit

Adalah merupakan suatu bagian dari organisasi perusa 
haan secara keseluruhan yang memberikan jasanya kepada ma 
najemen melalui suatu kegiatan pemeriksaan atu penilaian- 
secara bebas (independen) atas aktivitas-aktivitas perusa 
haan baik yang menyangkut finanslal maupun non finansial. 
Dan Bfektlfitasnva^

Adalahh menunjuk pada sifat dari kata yang disebut - 
sebelumnya yaitu internal audit. Jadi yang dlmaksudkan -
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adalah efektifitas daripada internal audit. Sedangkan e- 
fektitas itu aendiri adalah menyangkut ukuran mutu atas - 
euatu hasil yang diupayakan dalam kaitannya dengan easa 
ran yang hendak dicapai.

Adalah menunjuk pada ruang linkup pembahasan atas 
keefektifan pelaksanaan tugae daripada Internal audit da- 
lain rangka menlngkatkan efisiensi manajemen*
Meningkatkan

Adalah menunjuk pada suatu keinginan untuk mencapai- 
lebih dari apa yang sudah ada atau tercapai dengan adanya 
bantuan yang diberikan oleh internal audit 
EflBlensl

Adalah merupakan perbandingan antara input atau sum 
ber daya yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan 
dengan output sebagai hasil dari proses kegiatan tersebut. 
Manajemen

Adalah merupakan suatu proses kegiatan yang berkena- 
an dengan penggunaan secara optimal dari sumber-sumber da 
ya yang ada melalul penerapan rencana, kebijaksanaan, dan 
prosedur yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organiea 
si yang telah ditetapkan.

Dengan demikian judul yang diberikan pada karya tu- 
lis ini secara keseluruhan mempunyai makna eifat atau ka- 
rakteristik penting bagi suatu bagian dalam organieasi -
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7,
perusahaan yaitu internal audit-dalam hal keefektifannya- 
untuk memberikan bantuan kepada manajemen sebagai tugas 
utamanya dalam rangka meningkatkan efisiensi manajemen un 
tuk mencapai tujuan organisasi perusahaan yang telah dite 
tapkan.
3* Alasan pemilihan judul

Sebagaimana diketahui bahwa masalah efisiensi pada 
akhir-akhlr ini merupakan masalah yang banyak mendapatkan 
perhatian baik dari kalangan pejabat, pengamat ekonomi,a- 
kademisi,maupun para praktisi manajemen. Hal ini dikarena 
kan semakin disadarinya arti penting daripada efisiensi - 
sebagai keballkan dari ineflsiensi - terutama dalam meng 
hadapi kondisi perekonomian dan perubahan-perubahannya - 
yang semakin keras. Disamping itu konsep efisiensi itu r 
sendiri memberikan suatu dorongan untuk melakukan peruba 
han-perubahan yang lebih baik melalul penggunaan eedemiki 
an rupa atas sumber daya untuk menghasilkan output terten 
tu bagi organisasi perusahaan.

Meskipun demikian perlu juga disadari bahwa upaya 
pemberlan jasa bantuan kep$da manajemen yang dilakukan o- 
leh internal auditor harus didasarkan pada tingkat keefek 
tifan yang baik,atas pelaksanaan tugas fungsi internal au 
dit tersebut.

Dengan demikian pemilihan judul atas karya tulis ini 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa pentingnya.-
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suatu karakteristik efektifitas yang dipunyai oleh fungsi 
internal audit dalam melaksanakan tugasnya untuk memberi
kan bantuan dalam rangka meningkatkan efisiensi manajemen.

4 . Tujuan penyusunan skripsi
Dalam perkembangan auditing di Indonesia dewa6a ini 

nampak masih kurang disadarinya arti penting daripada in
ternal auditing. Hal ini nampak pada masih; ,terdapatnya ke 
salahan-kesalahan dalam penentuan ruang lingkup kerja de
partemen internal audit, penempatan dalam struktur organi 
6asi yang masih kurang mendukung,bahkan suatu standar pe
laksanaan sebagai ukuran mutu kerja bagi seorang internal 
auditor - sebagaimana Norma Pemeriksaan Akuntan untuk pe
laksanaan tugas Akuntan Publik - nasih belum ada.

Dalam kondisi seperti itu, tantunya masalah efektifi 
tas fungsi internal audit kurang mendapat perhatian, pada 
hal ini merupakan faktor yang penting agar supaya upaya 
meningkatkan efisiensi manajemen dapat dilakukan. Oleh ka 
rena itu penuli6an karya tulis berupa skripsi ini dimak - 
6udkan pula untuk memberikan uraian mengenai efektifitas- 
fung6i internal audit, faktor-faktor yang mempengaruhi e- 
fektifitas dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi- 
manajemen tersebut.

Disamping itu dengan pembahasan secara teoritis atas 
masalah efektifitas internal auditing ini, diharapkan da
pat menggugah pemikiran yang lebih serius baik dari pihak
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akademlei maupun organisasi perusahaan yang bersangkutan- 
untuk lebih mengefektifkan fungsi daripada internal audit 
yang tercermin dalam terbitnya suatu standar ukuran mutu 
pelaksanaan tugas internal audit maupun dalam tercantum - 
di kurikulum pendidikan perguruan tinggi jurusan akuntan
si di Indonesia*

5* Metodologi 
5*1. Permasalahan

Sebagaimana diuraikan di atas penerapan suatu inter
nal control system dengan berbagai unsurnya dalam kegla - 
tan manajemen,mempunyai arti yang penting sebagai suatu 
pedoman untuk -menjaga'kohtlnuitas uaaha.bOleh karenac itu 
untuk memberikan jaminan^hgar tujuan internal: control sys 
tem tersebut dapat dicapai, maka diperlukan 6uatu kegia - 
tan pemeriksaan intern (internal audit) yang dilakukan o- 
leh pejabat internal auditor perusahaan secara efektif.De 
ngan kata lain internal control system dapat diibaratkan 
sebagai 'makan dan minum1 bagi organisasi perusahaan dan 
untuk menjaga agar konsumsi makanan dan minuman tersebut- 
benar-benar berkualitas,diperlukan suatu pemeriksaan oleh 
seseorang yang ahli dalam pemeriksaan tersebut dan dilaku 
kan secara efektif.

Menyadari arti penting sfaktor efektifitas tersebut- 
maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini menyang
kut pembahasan secara teoriti6 atas fungsi internal audit

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTERNAL AUDIT DAN ... BAMBANG ARYO



dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam pe- 
laksanaan tugasnya

5.2, Hipotesa ker.la
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektifi 

tas internal audit merupakan faktor yang penting dalam 
upaya untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Olah'kare
na itu agar internal audit dapat berfung6i eebagai ’early 
warning system' maupun dalam jasa konsultasi bagi manaje
men, maka faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pe
laksanaan tugasnya harus diperhatikan. Semakin efektif in 
ternal auditor melaksanakan tugasnya dalam organisasi pe- 
rusahaan maka .'upaya efisiensi tersebut dapat dicapai de
ngan baik, 6ebaliknya apabila internal audit tidak dapat 
berfungsi dengan efektif maka harapan *tercapainya efisi
ensi manajemen tersebut hanyalah angan-angan belaka.

Disamping itu ketidakefektifan fungsi internal audit 
merupakan titik tolak pemeriksaan yang lebih mendalam bar 
gi eksternal audit maupun pihak-pihak lainnya seperti pe- 
megang saham, kreditor dan lain-lainnya yang berkepenting 
an dengan kelayakan laporan kegiatan operasional perusaha 
an tersebut.
5.3' Scope jmalisa

Dalam suatu penuliean karya tulis ilmiah, tentu saja 
tidak semua hal dapat diuraikan. Oleh karena itu dalam 
skripsi ini hanya akan menggambarkan secara global atas-

10.
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Internal audit dan efektifitaenya dalam upaya untuk mening 
katkan efisiensi manajemen. Sehingga dalam skripsi ini ti
dak akan dijumpai ulasan-ulasan yang terperinci seperti mi 
ealnya efektifitas internal audit dalam efisiensi pengguna 
an meein, efisiensi penggunaan bahan, efisiensi pegawai,e- 
fieien6i produksi dan lain-lain maupun suatu program audit 
atae operaei secara khusus.

Metode pengumpulan dan pengolahan data 
Skripsi ini adalah suatu karya tulis yang bersifat te 

oritie. Dengan demikian data-data atau bahan-bahan yang di 
gunakan didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jour - 
nal-journal dan sebagainya serta dari library research ■ a- 
tau risetkepustakaan yang penulis lakukan.

Dari data-data dan bahan-bahan yang terkumpul penulis 
mencoba memecahkan permasalahan secara analitik dengan me- 
narilc kesimpulan secara deduktif. Selanjutnya pengujian 6e 
cara empiris atae hipotesa kerja tidak penulis lakukan.Pem 
buktian dilakukan melalui pembahasan secara teoritis de - 
ngan mengajukan da6ar-dasar deduksi yang benar. Dasar- da- 
ear tersebut adalah berupa dalil-dalil, hukum-hukum atau - 
pendapat-pendapat penulis lain yang sekiranya dapat mendu- 
kung pembuktian.

6. Sistematika ekripei

Sistinatika skripsi ini terdiri dari:

11.
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Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang melandasi penyu- 

sunan skripsi, yang selanjutnya betffungsi pula untuk membe 
rikan arah terhadap seluruh uraian yang ada pada bab - bab 
berikutnya. Secara terperinci bab ini terdiri dari :

1. Pandangan urnum, yang memberikan garabaran kedudukan 
internal audit dalam kaitannya dengan upaya untuk- 
meningkatkan efisiensi manajemen serta faktor efek 
tifitas dalam pelaksanaan tugasnya untuk member! - 
kan bantuan keapada manajemen.

2. Penjelasan judul
3- Alasan pemilihan judul
4. Tujuan penyusunan skripsi
5. Metodologi penyusunan, yang terdiri dari sub pemba 

hasan:
a. Permasalahan, yaitu yang dijadikan topik baha - 

san dalam 6kripsi ini.
b. Hipoteea kerja, yaitu yang merupakan alternatif 

pemecahan masalah yang dibahas dan akan dibukti 
kan melalui penarikan kesimpulan secara deduk - 
tif.

c. Scope analisa, yaitu sebagai bagian yang merabe- 
rikan batasan dalam melakukan analisa atas per- 
masalahan yang dibahas tersebut.

d* Metode pengumpulan dan pengolahan data
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Bab II Landasan teorltls
Dalam bab ini diuraiakan mongenat teori-teori yang me 

landael pembahaean masalah dalam ekripei ini yaitu yang me 
nyangkut pengertian auditing, sejarah dan perkembangannya, 
internal control, internal audit -terutama menyangkut pe - 
ngertian dan porkembangannya, sacaran dan ruang lingkup in 
ternal auditing, pentingnya etandar pelakeanaan fungsi in
ternal auditing ( yang dikeluarkan oleh The Institute of - 
Internal Auditors, Inc. ).

Bab III Pembahasan
Dalam bab ini diuraikan mengenai inti daripada 6krip- 

ei ini yaitu yang menyangkut pembahasan atas peroaealahan- 
yang dijadikan topik skripsi, serta kaitannya dengan pem - 
buktian melalui pembahaean secara analitis dengan penarika- 
kan keeimpulan secara deduktif,

Dalam pembahasan ini menyangkut pembahasan mengenai - 
efieiensi, peran internal audit dan efektifitasnya dalam - 
upaya meningkatkan efisiensi manajemen, dan kesirapulan a - 
tas hipotesa kerja serta beberapa pendapat penulis yang di 
gunakan untuk mendukung pembuktlan.
Bab IV Kesimpulan dan, saran

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan atau ikh- 
tisa atas pembahaean yang telah diuraikan pada bab-bab ee- 
belumnya serta diberikan saran-earan yang sesual dengan tu 
juan daripada penyusunan skripsi ini.

13.
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B A B  I I

LANDASAN TEORITIS

1. Auditing
1.1 Pengertian auditing

Dalam perkembangan maeyarakat yang seraakin lua6,maka 
kepufcusan-keputusan ekonomis yang didasarkan atas informa 
ai semakin dihadapkan pada masalah keterandalan dan keter 
sediaau informasi itu sendiri. Dalam kondisi inilah kon- 
sop auditing yang diajukan oleh berbagai penulis memberi 
kan arti yang penting. Hal ini dimungkinkan karena konsep 
auditing yang dapat diartikan secara umum sebagai suatu - 
kegiatan pemeriksaan, memberikan jasa jaminan atas infor
masi yang dibutuhkan dalam hal keterandalan maupun keter 
sediaaimya dalam rangka pengambilan keputuBan.

Pemeriksaan tersebut oleh Nugroho Widjayanto didefi- 
niaikan sebagai berikut:

"Pemeriksaan adalah suatu proses perbandingan antara 
kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada . . . 
Tujuan pemeriksaan tersebut adalah melihat apakah - 
kondisi yang ada telah 6esuai dengan apa yang diha- 
rapkan.11 x

^Kugroho Wld.lavanto.Pemeriksaan Operasional Perusaha 
an.Lembaga penerbit FE - UI, Jakarta, 1985, hal.3 - 7*

14
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Dalam hal ini pemeriksaan tidak selalu bersifat represif 
dalam arti pemeriksaan dilakukan setelah adanya indikasi 
atau petunjuk torjadinya suatu penyimpangan, penyeleweng- 
an ataupun kesalahan dalam kegiatan operasional perusaha
an. Pemeriksaan dapat pula bersifat preventif dalam arti 
adanya suatu upaya yang dilakukan oleh anggota-anggota or 
ganisasiidalam hal persiapan atau pemeriksaan untuk menja 
ga agar kegiatan operasional yang akan dilakukan dapat 
sesuai dengan apa yang diharapkan.

Secara khusus pengertian mengenai konsep auditing me 
nurut kamus Eric L. Kohler adalah:

"Inepekei yang dilakukan oleh pihak ketiga atas pem- 
bukuan termasuk analisa, pengujian (test) konfirma- 
si dan pembuktian lainnya* Audit diartikan pula se
bagai pembahasan akuntan publik yang kritis atas in 
ternal control yang mendasari dan pembukuan suatu - 
perusahaan atau unit ekonomi lainnyay sebelum akua- 
tan tersebut memberikan suatu pernyataan pendapat - 
(opini) mengenai kelayakan laporan keuangan yang di 
periksanya (genecal audit). 2

Disamping itu dengan ruang lingkup definisi yang hampir -
sama, Alvin A. Arene dan James K. Loebbecke memberikan pe
ngertian mengenai konsep auditing sebagai berikut:

"Auditing adalah suatu proses dengan mana 6e6eorang- 
yang mampu dan independen atau bebas dapat menghim- 
pun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan -

15.

^Diambil dari Ruchyat Kosasih, Auditing. Prinslp dan 
Prosedur .edlsi revisi, cetakan pertama, penerbit Ananda, 
Jogjakarta, 1981* jilid satu, hal. 1.
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keterangan yang terukur dart kesatuan ekonomi yang- 
bertujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan 
tingkat kesesuaian dari keterangan-keterangan yang 
terukur tersebut dengan kriteria-kriteria yang te
lah ditetapkan.

Dari kedua definisi tersebut di atas terdapat beberapa i- 
de penting yang mendasari proses kegiatan pemeriksaan a- 
tau auditing yaitu:

a.Informasi yang terukur dan kriteria yang telah di
tetapkan
Untuk dapat terlaksananya kegiatan pemeriksaan,ma
ka diperlukan keterangan-keterangan yang dapat di- 
buktikan atau quantitatif dan standar atau kriteri 
a -kriteria yang dipergunakan untuk pedoman 'dalam 
mengevaluasi keterangan atau informasi tersebut . 
Proses penilaian tersebut merupakan kegiatan pokok 
dalam kegiatan pemeriksaan, oleh karena itu aufitcr 
haruslah melakukan pemeriksaan dengan hati-hati - 
(due audit care), sehingga pada akhir kegiatan pe
meriksaan yang tercermin dengan adanya laporan pe
meriksaan, didasarkan atas suatu dukungan bukti - 
bukti yang memadai.

16.

3 Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke, Auditing.Sua tu Pendekatan Ternadu. edisi ketiga, terjemahan, penerDit 
Erlangga, Jakarta, 1986, jilid 1, hal. 1.
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b*Kesatjian ekonomi (economic entity)
Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan 
tanggung jawab auditor atae pemeriksaan yang dila
kukan. Selain keeatuan ekonomi perlu juga ditentu-

akan jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan atae 
keeatuan ekonomi tersebut, Pentingnya penentuan ke 
eatuan ekonomi dan jangka waktu pemeriksaan terse- 
but dikarenakan, salah satu kriteria penilaian ke- 
layakan Infocmasi kuantitatif yang dikumpulkan ada 
lah adanya relevansi yang tepat antara informaei - 
tersebut dengan kesatuan ekonomi dan dalam periode 
waktu pemeriksaan- yang merupakan bataean tanggung 
jawab auditor,

c.Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti
Untuk men4ukung opini dari pemeriksaan, maka audi
tor harus melakukan pembuktian yang cukup* Bukti 
adalah setiap informasi yang dipakai oleh auditor, 
untuk menentukan apakah informasi-informasi yang - 
dapat dikumpulkan dan sedang diperiksa itu betul- 
betul sesuai dengan kriteria yang berlaku. Bukti- 
bukti ini dapat mempunyai beberapa bentuk, melipu
ti pernyataan lisan dari pihak yang diperiksa atau 
klien, pembicaraan lisan dengan pihak ketiga dan
haeil observasi auditor sendiri.Untuk kepentingan- 
tercapainya 6aearan maka bukti yang dikumpulkan -

17.
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18*

harus raencukupi baik dalam jumlah maupun mutunya.
d.Kompetensi dan independensi dari auditor 

Kompetensi atau kemampuan auditor untuk mengetahui 
jenis dan jumlah fakta yang diperlukan untuk euatu 
pemeriksaan, merupakan faktor yang penting untuk 
penarikan kesimpulan yang tepat. Disamping itu un
tuk menjaga keobyektifan pemeriksaan yang dilaku - 
kan maka auditor perlu mempunyai sikap mental yang 
bebas- tidak memihak- atau independen, 6erta ber- 
tindak sesuai dengan kode etik profesi- untuk mem
berikan jaminan kualitas atas pelaksanaan kegiatan 
pemeriksaan.

e.Pelaporan
Laporan pemeriksaan atau audit report merupakan su

«
atu bentuk komunikasi antaea apa yang ditemukan de 
ngan para pembaca laporan tersebut- Meskipun terda 
pat kemungkinan laporan yang satu mempunyai ^corak 
yang berbeda dengan yang lain namun secara prinsip 
laporan tersebut harus mampu menyampaikan kepada 
para pembacanya mengenai seberapa jauh tingkat ke- 
sesuaian dari keterangan-keterangan yang diperiksa 
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. De 
ngan kata lain laporan itu harus mampu menunjukkan 
penyajian yang wajar atas suatu pemeriksaan yang 
dilakukan oleh auditor.
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Dari kelima hal yang mendasari konsep auditing terse 
but di atae dapat diambil kesimpulan bahwa, pada prinsip- 
nya auditing menyangkut suatu proses pemeriksaan atas sua 
tu obyek pemeriksaan untuk 6uatu tujuan tertentu yang di
lakukan oleh orang yang berkompeten dalam tugas pemeriksa 
eaan tersebut. Pengertian ini lebih dipertegas dengan pen 
dapat yang dikeluarkan oleh R*K. Mautz yaitu:

"Auditing is concerned with verification of accoun - 
ting data, with determining the cocuracy and relia
bility of accounting statements and reports."^

Dari definisi di atas nampak bahwa verifikasi data akun - 
tansi merupakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana yang di 
uraikan menurut ide yang mendasari proses auditing dimu- 
ka. Sedangkan ketelitian dan kepercayaan atas laporan dan 
pernyataan-pernyataan akuntansi merupakan tujuan pemerik
saan yang selanjutnya akan dilaporkan melalui audit report 
auditor pada akhir kegiatan pemeriksaan. Sependapat atas 
pernyataan ini adalah Cook dan Winkle, sebagaimana yang 
tercermin dalam pendapatnya bahwa,

"Auditing may be definedi.as the systematic investiga 
tion and appraisal of transaction, procedures, ope— 
rations and resulting financial statements.

^ R.K. Mautz, Fundamental of Auditing, second edition, 
John Wiley and Sons Inc.,New York, 1964, P* 1-

5 John W.Cook dan Garry M.Winkle, Auditing Philo$QT)hv- 
and Technique.third edition,Hougton Mifflin Co.,New York, 
197b, page if.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INTERNAL AUDIT DAN ... BAMBANG ARYO



20

Dart definisi-definisi auditing di atas menunjukkan- 
euatu hubungan yang penting antara konsep auditing dengan 
akuntansi. Dari 6ini timbul pertanyaan eeberapa jauh hubu 
ngan antara auditing dan akuntansi? Apakah auditing meru 
pakan bagian daripada akuntansi, atau sebaliknya? Dalam 
hal ini Robert E. Schlosser dalam buku terbitan James A* 
Cashin, "Hand Book for Auditors" raenyatakan:

"Auditing bukan merupakan bagian atau snhriiviRi atau 
kelanjutan dari bidang akuntansi

Meekipwn^bukan mfcruoakan ba^iazs daxipada-akuntatisi“, najnun 
harus diakui bahw&"huDungan"aiantara keduanya sangat erat. 
Perbedaan fungei antara auditing dan akuntansi semakin mai 
dukung pernyataan Robert E. Schlosser tersebut. -Auditing 
sebagai suatu proses pemeriksaan mempunyai fungsi pembuk- 
tian (attest function) atas laporan keuangan yang diperik 
6a, sedangkan akuntansi mencakup pengumpulan, pengklasifi 
kasian, pengikhtisaran dan penginterpretasian data keua - 
ngan yang menyangkut tindakan dan komuniakasi antara kon 
disi dan kejadian perusahaan atau unit ekonomi lainnya.Na 

mun auditing dan akuntansi saling melengkapi dan merupakai

^Diambil dari Ruchyat Kosasih, op cit. hal. 2.
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'rekan dalam usaha' (business associates;, bukan berarti- 
kedudukan yang satu lebih tinggi daripada yang lain, Ben 
tuk keterkaitan tersebut dapat lebih dijelaskan sebagai r 
berikut, bahwa tugas akuntansi adalah untuk mengurangi in 
formasi yang terlalu detail sederaikian rupa sehingga mu- 
dah dimengerti, sedangkan dalam penugaean auditing lebih 
menakankan padapenilaian terhadap kejadian dan kondiei pe 
rusahaan .atau unit ekonomi- dimana informasi akuntansi - 
dikomunikasikan dalam rangka kegiatan operasi perusahaan- 
sesuai dengan standar atau kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan. Hubungan fungsi akuntansi dan auditing dapat 
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.

,-------- -Broses Akuntansi--------------- ►

21.

Transaksi ProsesAegiatan Laporan
ekonomi operasi perusahaan keuangan

4-------- Proses Auditing

Dari gambar tersebut nampak bahwa fungsi akuntansi dimula 
i dengan adanya transaksi ekonomi yang slanjutnya melalui 
kegiatan operasional perusahaan dihasilkan suatu informa
si quantitatif yang disajikan dalam bentuk laporan keuang 
an dan lapofan lainnya,kepada masyarakat yang membutuhkan 
informasi tersebut. Sedangkan fungsi auditing dimulai de
ngan adanya kebutuhan masyarakat akan jaminan keterandalai
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informasi quantitatif yang disajikan perusahaan, oleh ka
rena itu harus dilakukan pemeriksaan apakah laporan keua
ngan eebagai hasil dari upaya penyajian informasi mengena 
i kegiatan operasi perusahaan maupun kegiatan operasi pe
rusahaan itu sendiri telah dilakukan sesuai dengan standsr 
atau kriteria yang telah ditetapkan dan diterima oleh u- 
mum. Didalam meng-audit data-data akuntansi yang menjadi 
masalah pokok adalah kesesuaian data-data akuntansi terse 
but dengan peraturan atau prinsip-prinsip akuntansi, oleh 
karena itu kompetensi auditor dalam masalah kaidah-kaidah 
pembukuan maupun dalam menghimpun dan menafsirkan bukti- 
bukti pemeriksaan merupakan hal yang mutlak* Keahlian in-i 
lah yang membedakan seorang auditor dengan seorang akuntai- 
Dalam masalah keahlian auditor ini Norma Pemeriksaan Akun 
tan, eebagai pedoman ukuran mutu dari pekerjaan seorang 
auditor, memberikan persyaratan mengenai keahlian ini ee
bagai berikut:

a•Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh seseorang atau 
beberapa orang akuntan publik yang memiliki keahli 
an dalam bidangnya dan telah menjalani latihan tek 
nis yang cukup.

b.Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan 
yang diberikan kepadanya, akuntan publik harus se- 
natiasa merapertahankan sikap mental yang independei
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c.Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan lapo- 
rannya,.akuntan publik wajib mempergunakan kemahi- 
ran profeeionalnya dengan cermat dan eeksama.y 

Akuntan publik yang disebut di atas dimaksuclkan sebagai , 
seorang auditor extern- bukan sebagai bagian dari organi 
easi perusahaan- yang memberikan jaea profesinya kepada 
publik atau masyarakat yang juga menyangkut penilaian me
ngenai kewajaran suatu informasi akuntansi yang disajikan 
kepada masyarakat. Akuntan publik ini eering juga disebut 
sebagai Independent auditor, dikarenakan sifat mental in- 
dependennya yang merupakan faktor yang penting bagi jasa 
akuntan publik dalam menyatakan kewajaran suatu data atau 
informasi akuntansi perusahaan.

Kewajaran merupakan tujuan umum dari suatu pemeriksa 
an laporan keuangan, 6edangkan tujuan jangjta panjang dari 
kegiatan pemeriksaan itu sendiri atebagaimana yang dikata- 
kan oleh Holmes adalah:

"... the long range obyective of an audit should be 
to serve as a guide to management's future decisiors 
in all financial matters,, such .as .controlling, fo
recasting, analizing, and reporting."q

Oleh karena itulah untuk dapat mencapai tujttan jangka -

i

23-

7 Norma Pemeriksaan Akuntan. Ikatan Akuntan Indonesia 
Jaka r ta, 1986» hal. 1 1 - 1 2 .

8 Arthur W.Holmes and Wayne S.Overmeyer, yvuditing. - 
gtandard 8c Procedures, eightd edition, R.D.Irwin Inc.Home 
wood, Illinois, 1975» hal 2
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panjang tersebut kompetensi dan independensi seocang audi 
tor sebagaimana dikemukakan di atas, memegang peran yang 
penting, dan merupakan keharusan dalam s&tiap pelaksanaan 
kegiatan pemeriksaan.

1.2. Se.larah perkembangan _dan .ignis auditing
Dari catatan sejarah terdapat bukti bahwa auditing - 

6udah ada sejak zaman dulu kala. Ternyata raja-raja dulu 
melakukan pentataan kekayaan kerajaan dengan jalan memba- 
gi fungsi pencatatan dan fungei penyimpanan untuk mencegsfa 
penyelewengan. Perkembangan akuntansi demikian juga audi
ting dirasakan eejalan dengan kemajuan teori ekonomi sela 
ma abad^ke 16,17 dan 18 dan baru pada abad 18 itulah nama 
akuntan publik mulai muncul. Kebutuhan akan sistim akun - 
tan6i yang teratur dan distandarisasi timbul setelah ada
nya British Companies Act tahun 1862 dan dalam perkemba - 
ngannya hingga penyebarannya di Amerika Serikat tahun 1 9 ®  
fungsi auditing dititik beratkan pada usaha untuk menemu- 
kan kecurangan (detection of fraud) bahkan menurut Montfp 
mory dikatakan bahwa tujuan auditing dahulu kala adalah:

a. Menemukan dan mencegah kecurangan
b. Menemukan dan mencegah kesalahan (errar)^

Kemudian sejak tahun 1940 eampai eekarang tujuan auditing

24.

^Diambil dari Ruchyat Kosasih, op clt, hal.6-
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adalah:
a. Meyakinkan kelayakan kondisi keuangan dan haeil u 

eaha perusahaan 6ebagai tujuan utama.
b. Menemukan dan mencegah kecurangan /keealahan eeba 

gai tujuan sampingan.
Dengan latar belakang perkembangan auditing seperti 

diuraikan di atae maka auditing- yang dalam pelakeanaannja 
menyangkut review atas cara-cara bagaimana transakei peru 
sahaan diukur dan dikomunikasikan eerta review keteranda 
lan dan ketersediaan sistem informasi untuk manajemen dan 
prosedur operasi- secara profesional dapat digolongkan da 
lam 3 cabang yaitu:

a.Independent auditing
Yaitu pemeriksaan yang obyektif atas laporan keua
ngan yang dieiapkan oleh suatu perseroan, perseku- 
tuan, perseorangan ataupun badan usaha lain yang 
umumnya bertujuan untuk menentukan apakah laporan- 
keuangan yang diaudit tersebut telah disusun seeua 
i dengan cara-cara pelaporan keuangan yang semeeti 
nya oleh pihak yang diaudit^Kegiatan pemeriksaan-

25.

10 Arthur W. Holmes dan Bavid C. Burns, Auditing,Norma 
dan Prosedur. ediei kesembilan,terjemahan,penerbit Erlang 
ga, Jakarta, 1988i jilid 1, hal. 1.
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ini biasanya dilakukan oleh auditor profeeional in 
dependen yang terpercaya yang berpraktek secara pa: 
orangan ataupun sebagai kantor akuntan.

b.Internal auditing
Yaitu penilaian aktivitas yang independen di dalam 
organisasi untuk mereview akuntansi dan operasi la 
innya sebagai landasan pemberian bantuan kepada ma 
najemen. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh - 
staf audit internal yang merupakan bagian dari oi> 
ganisasi perusahaan secara keseluruhan.

c.Governmental auditing
Yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk mereview a- 
pakah dana pemerintah dikelola sesuai dengan undang 
undang yang berlaku, dan apakah program dilakeana- 
kan dengan efektif dan efisien. Pemeriksaan 6ecara 
independen dan obyektif ini biasanya dilakukan o- 
leh staf audit internal yang merupakan bagian dari 
organisasi pemerintah secara keseluruhan.

Disamping itu berdasarkan tekanan atas sasaran peme 
riksaan, kegiatan audit dapat dibedakan Antara lain :

a.Financial audit (Pemeriksaan keuangan)
Adalah suatu review atas kelayakan penyajian lapo
ran keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam sua
tu periode waktu yang tertentu, eesuai dengan prin 
sip-prinsip akuntansi yang diterima 6ecara umum.

26.
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b.Operational audit (Pemeriksaan operasional)
Adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian dari- 
prosedur operasi dan metode-metode suatu organisa- 
si dengan tujuan untuk menilai ketepat-gunaan dan 
keberhasilannya (efisiensi dan efektifitas). Pada 
umumnya pada akhir suatu pemeriksaan operasional a 
kan diajukan saran-saran kepada manajemen untuk tu 
juan pemfeenahan jalannya operasi perusahaan. Dieam 
ping itu dengan pemeriksaan ini akan dapat diketa- 
hui baik atau tidaknya pengendalian operasi yang 
penting,. yang tercermin dalam keakuratan dan dapat 
dipercayainya data akuntansi yang disajikan baik 
kepada pihak intern maupun extern.

c.Compliance audit (Pemeriksaan ketaatan)
Adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mempertim- 
bangkan apakah klien (hasabah) telah mengikuti pro 
sedur-prose4u£ atau peraturan tertentu yang dite - 
tapkan oleh yang berwenang. Beberapa bentuk perae - 
riksaan ketaatan ini antara lain apakah pelaksana- 
akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah dite 
tapkan controller perusahaan, apakah perusahaan me 
raatuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan adanya- 
perjanjian dengan pihak bank,kreditor dan lainnya, 
bahkan dimungjcinkan-karena kedudukan auditor yang 
bekerja untulc pemerintah- dilakukan pemeriksaan -
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ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak terhadap - 
peratuiran perpajakan yang berlaku.

d.Performance audit (Pemeriksaan pelaksanaan)
Adalah pemeriksaan yang biasanya dilakukan ; oleh 
internal auditor untuk menilai sampai seberapa ja- 
uh aktivitas kontrol dilaksanakan. Meskipun demiki 
an menurut Eric L.Kohler,akuntan publikpun dapat 
melakukan pemeriksaan ini dengan tujuan untuk peni 
laian 6tandar,kebijaksanaan dan peraturan umum yang 
digunakan untuk mengatur tingkah laku' kegiatan. ope 
rasional. sehari-hari.^j.

e.Special review/special audit/investigation 
Adalah pemeriksaan yang tidak tej?masuk dalam golo- 
ngan pemeriksaan sebagaimana yang dieebut di atas, 
yakni pemeriksaan keuangan, operasional, ketaatan, 
ataupun pelaksanaan- Jadi penugasan pemerikeaan i- 
ni bersifat khusus misalnya, rekomendasi mengenai- 
lokasi pabrik yang baru.
Disamping itu terdapat jenis pemeriksaan non-finaBSL 

al yang bertujuan untuk penilaian standar, prosedur, dan
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kebijaksanaan termasuk tingkat keefektifan dan efieiensi- 
dalam penerapannya untuk mencapai tujuan, yang dikenal ee 
bagai management audit, Oleh karena itu dapat dikatakan - 
bahwa operational, compliance dan performance audit itu 
merupakan bagian daripada management audit,

2. Internal control 
2.1. Pengertian '

Dalam kegiatan manajemen perusahaan, ealah satu fung 
si manajemen yang mempunyai peran penting dalam rangka pm 
capaian tujuan adalah fungsi pengendalian. Dengan pengen- 
dalian ini dimaksudkan agar sumber daya yang digunakan da 
pat dijaga dan diarahkan pada penggunaan yang seoptimal - 
mungkih dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Istilah In 
ternal control atau kontrol intern-yang terdapat dalam bi 
dang akuntansi- mempunyai tujuan yang sama dengan kegia - 
tan pengendalian yang merupakan fungsi manajemen. Defini- 
si internal control sebagaimana yang dijelaskan dalam Sta 
tement on Auditing Procedure (SAP) no.33 adalah:

"Internal control mencakup rencana organisasi, semua 
prosedur dan metode serta tindakan yang dijalin dan 
dipakai dalam perusahaan untuk mengamankan kekayaan 
nya, mencek ketelitian dan dapat dipercayainya data 
akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi dan mendo 
rong kepatuhan terhadap kebijaksanaan pimpinan (ma 
nagement) yang telah ditetapkan’̂
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Dari definisi tersebut nampak bahwa internal control meru 
pakan euatu eistem yang terdiri dari berbagai macam unsur 
yang meliputi berbagai kebijakan, prosedur, teknik, pera 
latan fieik, dokumentasi dan manusia- Uneur-unsur tersebut 
bekerja saling mempengaruhi untuk menjamin tercapainya tu 
juan manajemen yang menyangkut:

a. Pengamanan kekayaan
b. Kepastian tentang bisa dihindarkannya terjadinya- 

kewajiban yang tidak semestinya
c- Kepastian tentang kecermatan dan keterandalan da 

ta akuntansi
d. Tercapainya efisiensi operasi dan,
e. Dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah diga - 

riekan oleh manajemen.
Disamping itu dari definisi tersebut diketahui bahwa 

internal control itu mencakup accounting control atau fi
nancial control maupun administrative control. Dalam acco 
unting control meliputi;

Rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yarg 
terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan- 
pengamanan kekayaan dan dapat dipercayainya data keu 
angan. Dalam hal ini termasuk pula: 
a- Sistem otorisasi dan persefcujuan (approval) 
b- Pemisahan fungsi mengenai pembukuan dan laporan a 

kuntansi mengenai operasi atau penyimpanan aktiva
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c- Kontrol 6ecara fisik atae aktiva dan pemeriksaan- 
intern (internal auditing).

Sedangkan dalara administrative control meliputi:
Rencana organisasi dan semua metode serta prosedur - 
yang terutama menyangkut efieiensi opera6i dan ketaa 
tan terhadap kebijaksanaan pimpinan. Dalam ketaatan- 
terhadap kebijaksanaan pimpinan tersebut merupakan - 
titik pangkal dalam penyelenggaraan pengendalian a- 
kuntansi terhadap transaksi, karena berhubungan lang 
sung dengan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan. 
Untuk suatu kegiatan transaksi dalam perusahaan bebe 

rapa jenis kesalahan dapat terjadi, oleh karena itu Alvin 
A* Arens.menguraikan 7 macam tujuan internal control jeeoa 
ra terperinci yang harus dipenuhi untuk mencegah setiap 
kesalahan di dalam eetiap buku harian dan catatan yaitu:

a. Setiap transaksi yang dicatat adalah sah (validi- 
tas),sehingga dapat dicagahnya transaksi fiktif .

b. Setiap transaksi diotorisasi dengan tepat (otori- 
sasi), sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadi 
nya kecurangan, pemborosan atau pengrueakan terha 
dap eetiap harta perusahaan.

c. Setiap transaksi yang terjadi dicatat (kelengka - 
pan), sehingga dapat dicegahnya penghilangan seti 
ap transaksi dari catatan.

d. Setiap transasksi dinilai dengan tepat (penilaian)
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sehingga dapat dihindari kemungkinan kesalahan da 
lam penghitunggn dan pencatatan setiap transakei- 
dalam proses pencatatannya.

e. Setiap transaksi diklasifikasikan dengan tepat,se 
hingga member! dukungan terhadap penyajian laporan 
keuangan secara tepat.

f. Setiap transaksi dicatat dalam waktu yang tepat,- 
sehingga dapat mencegah kemungkinan kelalaian da
lam pencatatan termasuk kelalaian dalam hal jumlgh

g. Setiap transaksi dimasukkan dengan tepat ke dalam 
setiap catatan tambahan dan diikhtiearkan dengan- 
benar .13

Untuk dapat mencapai tujuan internal control eebagai 
mana diuraikan di Atas maka diperlukan syarat-syarat seba 
gai berikut:

a. Adanya struktur organisasi yang memungkinkan dila 
kukannya pemisahan fungsi secara tepat.
Struktur organisasi merupakan faktor yang menda - 
sar dalam keberhaeilan suatu internal control sys 
tem, karena dalam struktur organisasi menunjukkan 
peran, tanggung jawab dan wewenang suatu fungsi -

32.
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dalam kegiatan operasi perusahaan secara keseluru 
han. Fungsi-fungsi yang tidak boleh digabungkan - 
untuk tujuan interaal control akuntansi adalah pe 
nempatan seseorang dalam suatu posisi yang memung 
kinkan untuk melakukan dan menyembunyikan kesala
han atau penyelewengan dalam tugas-tugasnya yang 
rutin. Fungsi-fungsi tersebut menyangkut fungsi o 
perasi, penyimpanan dan pencatatan. Dengan kata - 
lain pemisahan tersebut menyangkut:
1. Penanganan setiap harta dan penanganan akuntan 

sinya
2. Pemisahan otorisasi dan pengelolaan akuntansi- 

suatu transaksi
3* Pemisahan tugas di dalam fungsi akuntansi
4. Pemisahan tanggungjawab operasi dan tanggungja 

wab penanganan pencatatan 
Konsepsi dasar dari pemisahan fungsi tersebut ada 
lah bahwa prosedur pengendalian yang dirancang un 
tuk menemukan kesalahan dan penyelewengan harus 
dilaksanakan oleh orang-orang diluar mereka yang 
berada dalam posisi dapat melakukan kesalahan dan 
penyelewengan tersebut, yaitu dilaksanakan oleh 
orang-orang yang tidak mempunyai fungsi ganda, da 
lam 8truktur organisasi secara keseluruhan atau 
dilaksanakan 6ecara independen.
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Adanya 6uatu cistern otorisasi dan prosedur pembu- 
kuan yang tepat untuk memungkinkan accounting con 
trol yang memadai terhadap aktiva, utang, pendapa 
tan dan biaya.
Sistem otorisaei diperlukan dalam suatu sistem pe 
ngawasan yang baik, dengan tujuan untuk memberi - 
kan suatu batasan wewenang dan tanggung jawab ter 
tentu atas kegiatan pelaksanaan fung6i-fungsi da
lam organisasi. Otorisasi dapat diberikan dalam 
bentuk umum maupun khusus. Otorisasi urnum berarti 
bahwa manajemen menetapkan kebijak6anaan-kebijak
sanaan berupa suatu kebijaksanaan yang dirumuskan 
oleh manajemen untuk dilaksanakan dalam organiea- 
si, sebagai contoh adalah dikeluarkannya - daftar 
harga jual yang pasti untuk barang-barang yang a- 
kan dijual, jumlah kredit maksimue yang dapat di 
berikan kepada langganan dan sebagainya, Sedang - 
kan otorisasi khusue berlaku bagi transaksi yang 
khusus pula, sebagai contoh adalah otorisasi yang 
diberikan bagi suatu transaksi penjualan oleh ma- 
najer penjualan dalam suatu perusahaan penjualan- 
mobil bekaa. Dalam hal prosedur pembukuan dimak - 
sudkan syarat untuk keberhasilan tujuan pengenda- 
llan akuntansi, yaitu bahwa transaksi dibukukan - 
dengan jumlah dan dalam periode akuntansi dimana
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transaksi tersebut dilaksanakan dan diklasifikasi 
kan kedalam perkiraan yang tepat. Hal ini menyang 
kut pula adanya suatu dokuraen dan catatan yang me 
madai, karena dokumen dan catatan merupakan obyek 
fisik dimana setiap transaksi dibukukan dan diikh 
tisarkan. Dokumen dan catatan ini terdiri dari an 
tara lain, faktur penjualan, order penjualan,buku 
tambahan, buku harian penjualan, kartu pencatat - 
waktu kerja dan lain-lain. Suatu dokumen berfung- 
ei sebagai penerus informasi di lingkungan suatu- 
organisasi atau diantara organisasi yang berbeda. 
Sebagai penunjang dalam kegiatan pencatatan dalam 
dokumen dan catatan yang baik, perlu dibuat suatu 
bagan perkiraan dan buku pedoman prosedur.

c. Praktek yang eehat dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi dari setiap bagian dalam organisasi.
Pada dsarnya praktek-praktek yangsehat ini menyaqg 
kut unsur pemisahan fungsi dan sistem otorisasi - 
serta prosedur pembukuan sebagaimana yang diurai 
kan di atas, hanya saja lebih ditekankan pada pe 
laksanaan daripada kegiatan operasional perusahar 
an dikaitkan dengan tujuan daripada internal con 
trol itu sendiri. Disamping itu inti daripada ada 
nya praktek yang sehat tersebut tidak lain adalah 
adanya pegawai dalam perusahaan yang melaksanakan
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tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah dite - 
tapkan. Praktek yang sehat haruslah mampu untiic 
menjamin dilakukannya setiap kegiatan secara bena1 
atau jujur baik yang menyangkut pengeBahan tran - 
saksi, pencatatan dan penyimpanam harta perusaha>- 
an. Disamping itu praktek yang sehat haruslah men 
dukung dapat dilakukannya internal check yang ter 
bentuk melalui pemisahan fungsi, penetapan otori
sasi dan prosedur pembukuan yang tepat- Internal- 
check tersebut dimaksudkan sebagai suatu tindakan 
pengawasan yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang 
terkait dalam suatu transaksi, yang dilakukan se
cara independen. 

d- Pegawai yang cakap-
Un6ur yang paling penting dari suatu internal con 
trol system adalah yang menyangkut personil atau- 
individu yang melaksanakannya, 6ebab bagaimanapun 
baiknya suatu sistem pengendalian pada akhirnya a 
kan tergantung pada individu yang melaksanakan pe 
ngendalian dan sekaligus menjadi obyek pengendali 
an itu sendiri- Kalau setiap karyawan berkorapeten 
dan dapat dipercaya maka pemisahan fungsi,peneta
pan otorisasi dan prosedur pembukuan yang baik,ha 
nyalah sebagai pendukung saja, terhadap upayarxdi- 
ciptakannya internal control atas kegiatan usaha
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Namun sebaltknya bagaimanapun tepatnya dilakukan- 
pemisahan fungsi, penetapan sistem otorisasi dan 
pembukuan ,apabila karyawan perusahaan tidak ber- 
kompeten dan dapat dipercaya akan dengan mudah - 
membuat sistem tersebut berantakan. Agar suatu ate 
tern dapat berfungsi dengan baik dan 6uatu pekerja 
an dapat diselenggarakan dengan baik pula, harus 
ditetapkan pertanggungjawaban untuk melaksanakan- 
tugas-tugas tertentu bagi orang-orang tertentu pu 
la. Dengan kata lain diterapkannya konsep 'The - 
right man in the right place1 ,sehingga pertang - 
gungjawaban atae suatu pekerjaan dapat dilakukan- 
dengan sebaik-baiknya oleh orang yang memang ber 
tanggungjawab untuk pekerjaan tersebut.

Dari uraian di atas secara implisit menunjukkan bah
wa internal control yang baik akan memberikan dukungan u- 
tama kepada upaya perusahaan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Dengan kata lain manajemen sebagai sua
tu proses pemanfaatan sumber-sumber daya untuk pencapaian 
tujuan, akan dapat dilakukan dengan cara yang paling efi 
sien melalui kegiatan pengawasan ataupun pengendalian da 
ri unsur-unsur sistem internal control yang dapat berfung 
si dengan baik. Dalam hubungannya dengan kegiatan audit 
maka pengkajian dan penilaian internal control perlu dila 
kukan dalam rangka penentuan prosedur pemeriksaan serta
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sifafc, luas dan ketepatan pemeriksaan yang akan dilakukan. 
Dan seringkali pula pengkajian dan penilaian ini menjadi- 
daear untuk memberikan rekomendaei atas kemungkinan ada 
nya kelemahan dalam sistem operasi perusahaan.

3. Internal audit
3.1. Pengertian dan perkembangannya

Pada daearnya perkembangan kegiatan internal auditing 
eejalan dengan perkembangan organisasi perusahaan. Hal
ini dikarenakan adanya kelemahan dasar dari euatu kegia 
tan pengawaean eehubungan dengan perkembangan organisasi, 
yaitu keterbataean manajemen dalam melakukan pengawasan - 
atau dikenal eebagai 'span of control*. Oleh karena itu 
dengan semakin bertambahnya volume dan kompleknya aktifi- 
tas dalam perusahaan, maka pemilik atau top manajer membu 
tuhkan euatu kegiatan yang bisa memberikan keyakinan bah- 
Tra prosedur operasi yang ditetapkan telah ditaati, aktiva 
perusahaan telah dapat dijamin tingkat keamanannya, para 
pekerja dapat bekerja dengan efisien, kebijaksanaan yang 
telah ditetapkan masih efektif dalam kondisi yang berubah 
dan lain-lain. Di dalam kondisi seperti inilah fungsi in
ternal auditing memberikan perannya sebagai bagian dari 
kegiatan manajemen yang lain dalam rangka mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan*

Internal auditing itu sendiri dapat didefinisikan
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sebagai berikut:
"Internal auditing is an independent appraisal func
tion establish within an organization to examine and 
evaluate its activities as a service to the organi
zation.

Dari definisi tersebut dapat dijabarkan pengertiannya yai 
tu :a.Independent, berati kebeba6an dari pemeriksa unttfc 

tidak berada dibawah pengaruh pihak-pihak dalan 
organisasi yang diperiksa, sehingga auditor dapat 
melaksanakan pekerjaan secara efektif dan dapat 
menyampaikan laporannya secara obyekti£.

,b,Appraisal, menegaekan kepercayaan atas penilaian- 
auditor yang dipakai sebagai dasar membenfcuk ke- 
simpulannya.

c.Established, raenegaskan bahwa perusahaan sendiri- 
yang menetapkan peranan internal auditing.

d.Examine and evaluate, menggambarkan cara kerja in 
ternal auditor yaitu melakukan fact finding, sedarg 
kedua memberikan evaluasi.

e.It6 activities, raenegaskan bahwa sasaran internal 
auditing adalah aktivitas perusahaan.

1*+ The Institute of Internal Auditors. Standard for - 
the Profesional Practice of Internal -Auditing ,1978
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f.Service, raenggambarkan bahwa hasil akhir internal 
auditing adalah 'menolong dan membantu' (menyele- 
saikan masalah)

g.To the organization, menegaskan bahwa bantuan yaqg 
diberikan ditujukan pada organisasi keteeluruhan .

Jadi, internal auditing merupakan suatu kegiatan -pemerik- 
Baan atau penyelidikan dan penilaian secara kritis dan 
sistiraati6 yang dilakukan oleh suattu bagian dari organist 
si perusahaan secara bebas untuk membantu organisasi men 
capai tujuannya secara efisien dan efektif.

Dalam perkembangannya sejak tahun 1941 hingga tahun 
1947 internal audit lebih banyak berorientasi pada masal±l 

financial audit. Mulai tahun 1947 fungsi tersebut lebih 
dikembangkan pada aspek-aspek operasional dalam fungsi - 
fungsi manajemen, bahkan dalam Standard for the Profesio
nal Practice of Internal Auditing dengan jelas menyatakan 
fungsi internal auditing adalah memberikan jasa kepada or 
ganisasi perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan peni 
laian atas aktivitas-aktivitas organisasi. Dapat dikata 
kan pula bahwa internal auditing merupakan wujud daripada 
managerial control yang fungsinya raemeriksa dan mengevalu 
asi ketepatan dan keefektifan control yang lain. Karena i 
tu internal auditor harus mempunyai pengetahuan tentang - 
hakekat manajemen,keahlian dan proses manajemen, dalam pe 
laksanaan tugasnya sehingga internal auditing dan manajemai
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dapat saling mempercayai untuk menunjang kehidupan dan- 
efektifitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

3,2. SasararL_dan ruang lingkup internal. .auditing
Dari Standard for the Profesional Practice of Inter

nal Auditing dielaekan bahwa sasaran kegiatan internal au 
diting adalah untuk membantu eemua anggota manajemen dor 

Xam melaksanakan tugasnya atau tanggung jawab pelaksanaan 
fungsi manajemen yang diembannya, secara efektif- Untik 
memenuhi hal tersebut internal auditor melakukan analisis, 
penilaian, rekomendasi dan komentar atas kegiatan operasi 
yang direview.atau diteliti. Oleh karena itu internal au
ditor sangat berkepentingan dengan situasi dan kondisi ktn 
krit daripada operasi perusahaan yang merupakan obyek uta 
oa daripada evaluasi ataupun pengamatan yang dilakukan , 
dengan kata lain internal auditor akan berurusan dengan - 
semua tahapan dari aktifitas operasi perusahaan. VDengan- 
keterlibatan tersebut’ diharapkan pelaksanaan tugas daripa 
da internal auditor untuk memberikan jasa bantuan kepada 
manajemen dapat dilakukan secara efektif. Namun demikian- 
koterlibatan tersebut bukan berarti ikut campur secara 
tekhnis dalam kegiatan operasional perusahaan. Keterliba- 
tan internal auditor hanyalah menyangkut keaktifannya da 
lam melakukan pengamatan ataupun pengawasan atas berjalan 
nya sistem internal control perusahaan 6ambil memberikan
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saran atau usulan-usulan perbaikan yang kontruktif kepada 
manajemen atae kegiatan operaeional yang berjalan.

Statement of Responsibility of Internal Auditing , - 
yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor , 
Inc. menyatakan bahwa ruang lingkup internal auditing men 
cakup pemeriksaan dan pengevaluasian atae ketepatan v. dan 
keefektifan sistem internal control organisasi dan kuali- 
tas pelaksanaan eehubungan dengan fungsi manajemen yang 
diemban anggota organisasi perusahaan. Oleh karena itu ru 
ang lingkup internal auditing meliputi:

a. Pemeriksaan mengenai keterandalan dan kecukupan a 
tas penerapan pengendalian akuntansi dan pengenda 
lian operasi serta berbagai sarana yang digunakan 
untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi 
kan dan raelaporkan informasi (keftangan dan opera 
si).

b. Pemeriksaan untuk memastikan sampai seberapa jauh 
kebijakan, rencana dan prosedur yang telah dite - 
tapkan ditaati oleh anggota ;organisasi.

c. Pemeriksaan untuk memastikan sampai seberapa jauh 
aktiva perusahaan dipertanggungjawabkan dan dia- 
m&nkan dari segala kemungkinan kehilangan ataupun 
kecurangan.

d. Penilaian atas keekonomisan dan efisiensi atas 
penggunaan sumber-sumber daya perusahaan.
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e. Pemeriksaan pelaksanaan operasional atau program- 
yang ditetapkan untuk mengetahui apakah hasil yang 
diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
atau apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan a- 
pa yang telah direncanakan.

Kelima hal tersebut di atas merapakan kegiatan pemeriksa 
an yang utama dari internal auditor dalam rangka memenuhi 
sasaran berupa bantuan terhadap anggota organisasi agar 
dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. 
ad.a.Keterandalan dan kecukupan. informasi

Sebagai partner dari manajemen yang berfungsi mengul* 
kur dan menilai control yang lain, internal auditor ber- 
tanggungrrjawab untuk meneliti keterandalan dan kecukupan- 
serta kelayakan sistem daripada informasi, baik informasi 
keuangan maupun operasi-yang dipergunakan sebagai bahan - 
dalam kegiatan pengambilan keputusan oleh manajemen. Oleh 
karena itu internal auditor harus memastikan bahwa:

a.Catatan atau data keuangan dan operasi perusahaan- 
benar-benar berisi informasi yang akurat, dapat di 
percaya, lengkap dan berguna serta tepat waktu.

b.Pengendalian terhadap catatan pembukuan dan pelapo 
ran adalah cukup memadai dan efektif.

ad. b. Pipat.uliinya kebjjakan. rencana dan prosedur
Pemeriksaan ketaatan tersebut akan mempunyai pengaruh 

terhadap kegiatan operasi dan pelaporannya. Dalam hal ini
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manajemen mempunyai tanggung jawab untuk raerancang euatu- 
6i6tem untuk meyakinkan dipatuhinya kebijakan, rencana or 
gani6asi dan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan 
tanggung jawab internal auditor adalah untuk menentukan a 
pakah sistem tersebut sudah memadai dan efektif serta 
apakah aktifita6 yang diperiksa telah sesuai dengan per 
syaratan yang semestinya. 
ad. c . Dillndun.fri.nya harta perusahaan

Dalam tanggung jawab perlindungan terhadap harta pe- 
usahaan ini internal auditor, haru6 meneliti peralatan - 
yang digunakan untuk melindungi harta perusahaan dan mela 
kukan verifikasi secara tepat atae eksistensinya. Sebagai 
contoh internal auditor harus memeriksa alat yang diguna
kan untuk mengamankan harta dari berbagai raacam kerugian- 
seperti yang diakibatkan oleh kecurian,kebakaran, tiiidakfin 
yang ilegal dan kemungkinan adanya bentuk penyelewengan - 
lainnya, termaeuk dalam hal ini juga menyangkut kecer- 
matan catatan akuntansi dan bukti-bukti pendukung lain.Pe 
nelitian terhadap upaya perlindungan harta perusahaan a- 
kan dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijaksanaan, pro 
sedur dan peraturan yang lebih baik di masa mendatang. 
ad.d.Peman faatan sumber daya

Upaya pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan e- 
fi6ien harus dimulai dengan tanggung jawab manajemen de
ngan men^tapkan standar operasi guna mengukur pemanfaatan
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sumber-sumber daya tersebut. Sedangkan tanggung jawab in
ternal auditor adalah untuk menentukan hal-hal sebagai be 
rikutrl. Apakah standar operasi telah ditetapkan untuk me 

ngukur efieiensi dan kehematan.
2. Apakah standar operasi yang telah ditetapkan ter 

sebut telah dimengerti dan dilaksanakan.
3- Apakah penyimpangan dari standar operasi diiden- 

tifikasi, dianalisa dan dikomunikasikan kepada - 
pihak yang bertanggung jawab dan dijadikan dasar 
tindakan perbaikan.

4, Apakah tindakan perbaikan telah diambil 
ad.e.Telah dicapalnya tu.iuan perusahaan

Untuk mencapai suatu tujuan perusahaan sebagaimana - 
yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen, maka ma
najemen harus £ula bertanggung jawab untuk menantukan dan 
menetapkan prosedur-prosedur pengendalian dan mencapai ha 
6il operasi atau rencana yang diinginkan. Sedangkan inter 
nal auditor harus meyakinkan apakah tujuan tersebut sesu 
ai dengan rencana, apakah kegiatan-kegiatan operasi peru 
sahaan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, apakah 
tujuan yang dimaksud telah dapat dicapai dan sebagainya . 
Dalam hal ini internal auditor dapat raerabantu manajemen - 
dalam memberikan berbagai kemungkinan alternatif tujuan, 
rencana, kebijaksanaan, prosedur dan 6ebagainya dengan 
menetapkan atau menentukan apakah asumsi yang mendasarinya
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6udah tepat, apakah informasi yang digunakan cermat dan 
dapat dipercaya, aktual, relevan serta apakah pengendali- 
an-pengendalian yang ada telah diterapkan untuk semua 
kegiatan operasi dan program-program yang telah ditetapksn.

Dari uraian mengenai ruang lingkup internal auditing 
di atas Bemakin menunjukkan bahwa hubungan antara manaje 
men dan internal auditor merupakan suatu 'kehidupan simbi 
osis* dimana terdapat saling melengkapi antara satu de
ngan yang lain. Terutama dari segi manajemen, bantuan da
ri internal auditing merupakan hal yang sangat penting • 
Internal auditing dengan kemampuannya untuk mengarahkan - 
dan mengendalikan serta memberikan berbagai alternatif ke 
mungkinan yang dapat diambil, memberikan bantuan kepada 
manajemen untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.

Disamping itu uraian mengenai ruang lingkup internal 
auditing tersebut nampak lebih menekankan kegiatan audit 
atas aspek operasional dalam fungsi-fung6i manajemen. Hal 
ini dapat dimaklumi mengingat faktor ekstern yang penting 
yang mempengaruhi kondisi perusahaan yaitu yang menyang - 
kut perkembangan skala ekonomi dan tingkat persaingan an- 
tar perusahaan atau produsen yang 6emakin tajam. Dengan 
adanya kedua faktor tersebut perusahaan akan dihadapkan- 
pada dua alternatif yang harus diambil dalam rangka menja 
ga kelangsungan hidupnya yaitu:
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a. Perkembangan atau perluasan usaha
b. Beroperasi dengan lebih eflslen dan efektif
Perkembangan usaha dapat dlcapal dengan sarana perlu

asan market share, peningkatan laba usaha, diversifikasi, 
dan sebagainya. Dalam hal ini internal auditor atas dasar 
informasi yang dikumpulkan dapat memberikan berbagai al- 
ternatif kemungkinan yang dapat diambil manajemen untuk 
mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan untuk dapat beroperasi lebih efisien dan 
efektif maka fungsi internal auditing sebagai managerial- 
control memberikan arti penting, sehingga melalui kegiatai 
pemeriksaan operasi internal auditor dapat memberikan ara 
han maupun pengawasan atas kegiatan operasi tersebut. Be- 
tapapun pentingnya suatu financial audit, namun keberhasi 
lan operasi perusahaan akan tercermin dalam financial re
port. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pendeka
tan operational audit, compliance audit, performance audit 
ataupun management audit merupakan hal yang penting.

4. Standar Internal Auditing
Pentingnya standar
Standar untuk internal auditing ini dimaksudkan seta 

gai suatu ukuran pelaksanaan kegiatan internal audit. Uku 
ran pelaksanaan atau standard of performance tersebut me- 
nunjuk pada kriteria sampai 6eberapa jauh internal auditor
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dapat diandalkan kemampuan profesinya dikaltkan dengan 
tujuan daripada fungsi internal auditing itu sendiri da
lam organisasi perusahaan secara keseluruhan. Pengertian 
standar untuk internal auditing ini sama dengan pengerti 
an norma pemeriksaan akuntan untuk akuntan publik. Norma 
pemeriksaan akuntan mencakup mutu profesional (profesional 
qualities) akuntan publik dan pertimbangan (judgement) - 
yang digunakan di dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyu 
sunan laporan akuntan. Agar aupaya laporan akuntan dapat 
dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum maka 
dalam pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik harus berpe- 
doman pada norma pemeriksaan akuntan tersebut, demikian 
pula halnya dengan pengertian standar untuk internal audi 
ting.

Untuk fungsi internal auditing ini maka The Standards 
for the Profesional Practice of Internal Auditing, yagg 
dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors,Inc.- 
tahun 1978 dapat dipergunakan 6ebagai ukuran mutu pelaksa 
naan kegiatan internal auditing. Pengertian kata 'standard1 
eebagaimana dijelaskan dalam bagian pendahuluannya adalah

"The term 'standards' as used inthis document, means 
the criteria by which the operations of internal au 
diting department are evaluated and measured.1'
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Dari uraian di atas dapat dieimpulkan bahwa standard untik 
internal auditing merupakan ukuran mutu dan tingkat profe 
eional dari pelaksanaan kegiatan internal auditing dalam 
organisasi perusahaan. Disamping itu bagi pihak diluar - 
fungsi internal auditing seperti, manajemen, dewan direk- 
si, pemegang Baham, investor dan 6ebagainya, standar meru 
pakan ukuran yang sangat berguna bagi mereka untuk menen
tukan sampai eeberapa jauh fungsi internal audit dapat di 
harapkan jasanya untuk memberikan bantuan kepada manajemoi 
dalam rangka kegiatan operasional perusahaan untuk menca
pai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu agar standar benar-benar dapat diper 
gunakan sebagai ukuran mutu efektifitas pelaksanaan kegia 
tan internal auditing maka, standar harus memenuhi syarat 
syarat sebagai berikut:

a. Dapat dipercaya
Standar harus didasarkan pada penilaian terhadap- 
keadaan 6ekarang dan yang akan datang serta dapat 
meramalkan kemungkinan yang dapat dicapai secara 
logis

b. Dapat dimengerti
Para pelaksana dari standar yang telah ditetapkan 
harus dapat memahami dasar penyusunannya, tujuan- 
nya dan makna laporan pelaksanaannya

c. Diterima dan dipakai
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Standar harus ditetapkan 6ebagai hasil konsulta6i 
dengan mereka yang harus melaksanakannya, supaya 
tidak terasa dipaksakan penggunaannya. Suatu stan 
dar yang tidak dapat diteriraa oleh pelaksana akan 
menimbulkan pertentangan dan keengganan.

Berikut ini diuraikan standar yang dapat diperguna - 
kan eebagai ukuran mutu/efektifitas pelaksanaan kegiatan 
internal audit - yang dikeluarkan oleh The Institute of 
Internal Auditors, Inc.- dengan nama The Standards for the 
Profesional Pfactice of Internal Auditing.

1. Independensi
Internal auditor harus independen terhadap aktivi 
tas yang diaudit.
1.1. Statue organisasi - Status organisasi daripa 

da departemen internal auditing harus memung 
kinkandilaksanakannya tanggung jawab pemerik 
saan.

1.2. Obyektivitas - Internal auditor harus obyek- 
tif dalam melaksanakan pemeriksaan.

2. Kecakapan profesi
Internal audit harus dilaksanakan dengan dasar 
keahlian (proficiency) dan hati-hati (due profesi 
onal care)
Departemen Internal audit
2.1. Staffing - Departemen internal audit harus
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memberikan jaminan keahlian tekhnie dan lata: 
belakang pendidikan yang memadai bagi inter
nal auditor untuk melaksanakan kegiatan peme 
riksaan

2.2. Pengetahuan, keahlian dan disiplin - Departe 
men internal audit harus memiliki atau membe 
rikan pengetahuan, keahlian dan disiplin ya^ 
diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab 
pemeriksaan

2.3- Pengawasan - Departemen internal audit harus 
memberikan jaminan bahwa kegiatan internal a 
udit telah diawasi dengan cukup

Internal auditor
2.4* Ketaatan dengan standar - Internal auditor - 

harus mentaati standar profosional yang telsh 
ditetapkan

2.5- Pengetahuan, keahlian dan disiplin - Internd. 
auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian 
dan disiplin,yang penting bagi pelaksanaan - 
kegiatan internal audit

2.6. Human relations dan komunikatif - Internal a 
uditor harus memiliki keahlian dalam berhu - 
ngan dengan masyarakat dan komunikasi yang 
efektif

2.7. Pendidikan lanjutan - Internal auditor harus
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mengutamakan keahlian tekhnisnya melalui pen 
didikan lanjutan

2.8, Due profesional care - Internal-auditor ha
rus bertindak hati-hati (due profesional ca
re) dalam melaksanakan kegiatan internal au
dit

Ruang lingkup
Ruang. lingkup internal audit eeharusnya mencakup- 
pemeriksaan dan penilaian atas ketepatan dan kee- 
fektifan sistem internal control organisasi dan 
kualitas pelaksanaan dalam mengemban tanggung ja
wab
3.1. Keterandalan dan kecukupan informasi - Inter 

nal auditor harus memeriksa keterandalan dan 
kecukupan informasi keuangan dan operasi dan 
sarana yang digunakan untuk mengidenfifikasi 
raengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan in 
formasi

3-2. Ketaatan dengan kebijakan,rencana, prosedur, 
hukum dan peraturan - Internal auditor harus 
memeriksa sistem yang ditetapkan untuk memas 
tikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana , 
prosedur, hukum dan peraturan yang penyimpa- 
ngannya mempengaruhi operasi dan pelaporan , 
serta menentukan apakah organisasi secara
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keseluruhan mentaatinya 
3*3* Pengamanan harta - Internal auditor harus me 

meriksa sarana yang digunakan untuk mengaman 
kan harta dan meneliti dengan cukup atas ke- 
beradaan harta tersebut 

3-4* Penggunaan suraber daya secara ekonomis dan 
efisien - Internal auditor harus menilai kee 
konomisan dan efisiensi daripada penggunaan- 
sumber daya perusahaan 

3*5« Tercapainya sasaran dan tujuan operasi atau 
program yang telah ditetapkan - Internal au
ditor harus memeriksa operasi atau program - 
untuk memastikan apakah hasil telah konsis - 
ten dangan sasaran dan tujuan yang ditetapkan 
dan menilai apakah operasi atau program dila 
kukan 6esuai dengan rencana 

. Pelaksanaan pemeriksaan
Pelaksanaan pemeriksaan seharusnya meliputi peren 
canaan audit, pemeriksaan dan penilaian informasi 
mengkomunikasikan hasil,dan tindak lanjut
4.1. Perencanaan audit - Internal auditor harus 

merencanakan setiap kegiatan audit
4.2. Pemeriksaan dan penilaian informasi - Inter 

nal auditor harus mengumpulkan, menganalisa, 
menginterpretasikan, dan mencatat informasi
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untuk raendukung hasil pemeriksaan 
4*3* Mengkomunikaeikan hasil audit - Internal au

ditor harus melaporkan hasil kerja audit 
4*4* Tindak lanjut - Internal auditor harus mela

kukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa 
tindakan yang tepat telah dilakukan atas da- 
sar temuan audit

5. Manajemen departemen internal audit
Direktur departemen internal audit harus mengelo- 
la departemen internal audit
5.1. Tujuan, wewenang dan tanggung jawab - Direk- 

tur internal auditharus mempunyai suatu per-

nyataan atas tujuan, wewenang dan tanggung - 
jawab atas departemen internal audit yang 
dipimpinnya

5.2. Perencanaan - Direktur internal audit harus 
menetapkan rencana untuk melaksanakan tang - 
gung jawab departemen internal audit

5 .3 . Kebijakan dan prosedur - Direktur internal a 
udit harus mempunyai kebijakan dan prosedur- 
secara tertulis untuk memimpin staff audit

5-4* Manajemen dan pengembangan personalia - Di
rektur internal audit harus mengembangkan su
atu program untuk memilih dan raengembangkan-
6umber daya manusia dari departemen internal 
audit
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5-5- External auditors - Direktur internal audit- 
hariis melakukan upaya koordinasi antara inter 
nal auditor dan eksternal auditor 

5-6- Jaminan kualitas - Direktur internal audit 
harus mengembangkan dan mengutamakan suatu - 
program jaminan kualitas untuk raengevaluasi- 
kegiatan operasional departeman internal au
dit
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B A B  III 

PEMBUKTIAN TEORITIS

1* Pengertian efisiensi
Sebagaimana diuraikan di bagian pendahuluan bahwa e- 

fisiensi erat kaitannya dengan tingkat persaingan usaha 
yang semakin tinggi. Hal ini berarti agar supaya suatu ba 
dan usaha dapat mempertahankan kontinuitas usahanya maka, 
pimpinan badan usaha tersebut harus marapu untuk mendayagu 
nakan sumber-sumber daya yang ada seefisien mungkin. Pen- 
dayagunaan sumber daya secara efisien itu sendiri adalah 
hal yang wajar dikaitkan dengan 6ifat keterbatasan daripa 
da sumber-sumber daya tersebut.

Dengan demikian upaya efisiensi dalam kegiatan peman 
faatan sumber-sumber daya organisasi perusahaan mengacu- 
pada upaya penciptaan keunggulan komparatif di pasar glo
bal. Dengan adanya keunggulan komparatif tersebut dihar^p 
kan perusahaan mampu untuk mengantisipasi perubahan- pem 
bahan baik secara mikro maupun makro yang mempengaruhi ke 
giatan usaha perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Dari 6egi mikro, perubahan - perubahan yang mempunya 
i pengaruh penting dalam upaya efisiensi tersebut adalah 
yang menyangkut perkembangan organisasi perusahaan.
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Dalam perkembangan organisasi berarti terdapat peningka
tan daripada jumlah kegiatan transaksi-transaksi usaha pe 
rusahaan, atau perubahan dari skala kegiatan operasi peru 
sahaan. Dengan perubahan ini timbul masalah yang menyang
kut keterbatasan manajer atau pimpinan dalam mengendali - 
kan kegiatan operasional sehari-hari. Sehingga kemungkinan 
kemungkinan terjadinya penyimpangan baik kanena kelemahan 
kendali tersebut maupun karena Bifat keterbatasan dari raa 
nusia itu sendiri - yang tidak luput dari kesalahan-,sema 
kin besar. Pemborosan-pemborosan atau inefisienei dalan 
pendayagunaan sumber-sumber daya organisasi perusahaan me 
rupakan masalah yang penting yang dihadapi dalam manaje - 
men perusahaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan adanya suatu 
hubungan yang erat antara efisiensi dan proses manajemen- 
perueahaan. Dalam hal ini adalah bahwa, pada dasarnya usa 
ha peningkatan efisiensi dapat dan harus mencakup keseluv- 
ruhan proses manajemen perusahaan, yang merupakan siklus 
secara kontinu mulai dari masukan - proses - keluaran -ma 
sukan. Hubungan ini dapat digambarkan dalam gambar 2.

Usaha peningkatan efisiensi sebagaimana digambarkan- 
dl atas hendaknya dilakukan dalam semua lingkup pekerjaan 
atau kegiatan organisasi dan oleh semua pihak yang melak
sanakan pekerjaan itu sendiri. Karena efisien merupakan - 
karakteristik daripada akumulasi hasil pekerjaan dari
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Gambar 2. 58.

keseluruhan organisasi perusahaan.
Oleh karena itu pengertian efisiensi secara sederha- 

na adalah perbandingan antara usaha dan hasil atau usaha 

penciptaan nilai ekonomis. Hal ini dipertegas oleh Felix 
Pomeranz, dalam bukunya "Auditing in Public Sector" bahwa, 
efiBiensi itu :

"... involves an analysis of relationship between be 
nefit attainned and cost incurred"-^

Jadi uraian di atas menunjukkan bahwa efisiensi itu me
nyangkut hasil keuntungan sebagai output yang diharapkan- 
dari suatu tingkat biaya tertentu sebagai input yang

16 Ruchyat Kosa6ih, Ma.ialah Akuntansi. No. 2, Februari 
1990, hal. 33
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diupayakan untuk memporoleh output tersebut,
Efisiensi btsa diartlkan pula sebagai rasio hubungan 

yang paling baik antara masukan (input) dengan keluaran 
(output) yaitu pengprbanan bahan, upah dan biaya tidak - 
langsung yang paling rendah dengan ha6il produk barang a- 
tau jasa yang paling tinggi, Namun dalam pengertian ini 
harue dipergunakan dengan hati-hati agar tidak terancu de 

ngan pengertian hemat (economics), Sebagai contoh suatu - 
badan usaha memutuskan untuk mengadakan pereediaan pada 
6uatu tin^cat yang eangat rendah sehingga mengakibatkan - 
produksi terhenti, Dalam hal ini badan usaha tersebut te
lah berhasil melakukan penghematan namun pengelolaan sunt- 
ber daya (persediaan ) tidak dapat dilakukan dengan efisi 
en.

Dalam buku Petunj.uk Pemeriksaan Operasional, PPA-STAN 
efisiensi berarti pelaksanaan yang efektif tanpa adanya - 
suatu pemborosan, Dalam pengertian ini meskipun mengacu - 
pada sifat tujuan yang akan dicapai (efektif) namun pene- 
kanannya tetap pada bagaimana tujuan itu dicapai melalui- 
pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya organisasi. De - 
ngan kata lain sampai seberapa jauh tingkat efisiensi pro 
ses manajemen sebagai suatu proses pengelolaan sumber-sum 
ber daya untuk digunakan dalam rangka mencapai tujuan or- 
ganisasi perusahaan yang telah ditetapkan dan disepakati- 
bersama.
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Lebih lanjut oleh Eric L Kohler dinyatakan bahwa efi 
eiensi menyangkut :

" A Conventional measure of performance expressed in 
terms of a standard of comparison..

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi 
merupakan euatu ukuran yang konvensional atas suatu kiner 
ja atau performance of management dalam pengelolaan sum - 
ber-sumber daya organisasinya. Pengukuran tersebut menun 
juk pada penggunaan suatu standar untuk pembandingannya . 
Dengan etandar ini dimaksudkan berapa besarnya biaya -bia 
ya yang seharusnya dikeluarkan agar euatu tingkat pelaksa 
naan kegiatan dalam pencapaian tujuan dapat dilakukan. Bi 
aya-biaya yang harus dikeluarkan tersebut merupakan suatu 
input yang digunakan untuk menghasilkan output. Dengan de 
mikian dapat disimpulkan,pengertian efieiensi menurut ka- 
mus akuntansi tersebut menunj.uk pada suatu tingkat penge
lolaan sumber-sumber daya yang dilakukan oleh manajemen - 
dalam kegiatan operasional perusahaan.

Dari uraian mengenai pengertian efisiensi di atas da 
pat disimpulkan bahwa efisiensi yang merupakan rasio atau 
perbandingan antara input dan output dapat ditinjau dari
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dua segi yaitu :
a. Dari segi usaha, efisiensi merupakan perbandingan 

antara usaha tertentu untuk memperoleh hasil yang 
maximal baik dalara jumlah raaupun mutu.

b. Dari segi hasil, efi6iensi merupakan perbandingan 
antara hasil tertentu yang akan dicapai dengan me 
lakukan upaya yang minimal baik dalam tenaga, wak 
tu, alat, bahan, dan uang.

Dalam pembahasan mengenai efisiensi ini tidak .dapat 
dilepaskan dari unsur - unsur eflsiensi. Dalam hal ini fc- 
leh Dr* Walter Wilhelm Hedderich -dalam ceramahnya yang 
diberikan pada seminar pemeriksaan keuangan negara di - 
Seoul, Korsel.bulan April 1982 - dinyatakan sebagai beri- 
kut :

"...tidak boleh dilupakan bahwa efieiensi adalah me
rupakan suatu kombinasi dari dua unsur yaitu unsu]> 
organisatoris dan unsur1 operaslonal.'^g

Unsur organisatoris ini dapat ditemukan dalam prose- 
dur kerja intern, struktur dan 6eluruh sistera relasional- 
suatu organisasi. Untuk tujuan eflsiensi maka sistem dan- 
prosedur kerja intern tersebut harus dapat raeningkatkan -
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sietem informasi, membantu menjaga keamanan harta milik - 
perueahaan serta harus dapat mengurangi clerical cost. Ma 
ka apabila prosedur-prosedur tersebut terlalu rumit dan 
tidak seeuai maka efisiensinya cenderung raenurun sekali - 
pun seandainya staf dan peralatan yang ada mempunyai ting 
kat efisiensi dan produktifitas '-yang tinggi.

Sedangkan unsur operasional menyangkut antara lain 
apakah telah ditetapkan suatu standar operasional yang me 
madai dan sampai seberapa jauh standar tersebut telah di- 
l&ksanakan atau bila terdapat penyimpangan, maka apakah 
yang merupakan sebab-sebab penyimpangannya dan apa yang 
dapat direkomendasikan untuk memperbaiki situaei yang ber 
eangkutan.Unsur operasional ini harus pula melihat pada 
pemanfaatan dari peralatan yang ada, apakah tidak ada ka- 
pasitas yang menganggur, serta apakah peralatan yang digu 
nakan benar-benar cocok untuk pekerjaan yang harus disele 
saikan. Disamping itu perhatian juga perlu diberikan pada 
optimasi prosedur dalam arti, apalcah semua pekerjaan yang 
dilakukan berada pada urutan yang sesuai dan tempat yang 
tepat. Oleh karena itu agar semua ini terpenuhi maka di- 
perlukan adanya suatu pekerjaan yang dapat melengkapi ma- 
najemen dengan analisa-analisa, penilaian-penilaian, eelso 
mendasi konsultasi dan informasi raengenai aktivitas opera 
sional melalui suatu kegiatan pemeriksaan yang komprehen- 
sif dan konstrulctif atas seluruh aktivitas perusahaan.
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2. Peranan Internal Auditor dalam peningkatan efisiensi

Dari pembahasan mengenai efisiensi di muka dapat di- 
tarik kesimpulan penting mengenai peran atas gerakan efi
siensi dari badan usaha dalam mencapai tujuannya. Apapun- 
strategi dan kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen da 
lam mengantisipasi perubahan-perubahan di lingkungan usa- 
hanya raaka, peningkatan efisiensi mecupakan titik tolak 
yang paling baik dalam masalah tersebut. Dengan peningka
tan efisiensi, akan memberikan alternatif-alternatif pe - 
ngembangan yang lebih banyak dalam rangka kontinuitas usa 
ha. Karena pada dasarnya peningkatan efisiensi merupakan- 
penataan fdiri! atau aktivitas-aktivitas intern badan usa 
ha, untuk dapat semakin menunjang dalam upaya pencapaian- 
tujuan organisasi-

Oleh karena itu upaya penting peningkatan efisiensi- 
tersebut harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk ber 
bagai disiplin* Dalam hal ini akuntansi sebagai sistem da 
pat memberikan sumbangannya dalam upaya tersebut. Menurut 
J.Sudrajad Djiwandono, sebagai unsur yang melekat dalam - 
proses manajemen, sistem akuntansi dapat memberikan sumba 
ngaunya dalam kegiatan pengawasan intern
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Pengawasan intern tersebut di atas terutama ditujukan pa
da pengelolaan atas sumber-sumber daya organisasi yang di 
pergunakan dalam pencapaian tujuan organisaei. Sistem pe- 
ngawaean intern atau internal control system yang berja - 
lan dengan baik akan dapat menunjang upaya peningkatan e- 
fisiensi dalam proses manajeman. Dengan demikian internal 
control system dengan berbagai unsurnya- sebagaimana yang 
dibahas di muka- mempunyai peran yang penting dalam me- 
ningkatkan efisiensi.

Disamping itu menurut Tanri Abeng, MBA dalam makalah 
yang disajikan pada seminar nasional -Efisiensi Ditinjau- 
Secara Multi Konsep, Implikasi Pada Pengembangan Akuntan- 
si - jika'.efisiensi dikaitkan dengan tujuan perusahaan un 
tuk terus tumbuh dan berkembang maka, pendekatan manajeman 
meliputi tiga aspek yaitu; Strategic management, Operatio 
nal management dan Profesional management. Efisiensi da
lam pendekatan manajemen profesional, akan memberikan im
plikasi penting bagi peran akuntansi untuk meningkatkan e 
fisiensi. Hal ini dikarenakan fungsi akuntansi akan menga 
cu pada manajemen informasi dan kontrol yang mantap. De
ngan demikian dapat dikatakan fungsi akuntansi memberikan 
jasanya secara profesional kepada organisasi secara kese- 
luruhan, melalui pengelolaan atau penyediaan informasi - 
dan kontrol atas aktivitas-aktivitas organisasi.

Terutama dalam operational management, informasi dan

6 if.
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kontrol yang tepat akan mempunyai pengaruh yang beear ter 
hadap upaya peningkatan efisiensi. Naraun harus diperhati 
kan pula bahwa seraakin besar badan usaha maka eeraakin ba- 
nyak pula informasi harus diproses dan tingkat pengawasan 
yang eemakin kompleks pula. Oleh karena itu dalam tugas 
pokok akuntanei untuk raengikhtisarkan informasi dan mela- 
kukan kegiatan pengawasan, 6ecara implieit menimbulkan ea 
tu pertanyaan- apakah informasi yang diberikan tepat dan 
tingkat pengawasan berjalan dengan baik. Dengan kata lain 
apakah informasi yang diberikan menyangkut baik dorongan 
positif terhadap upaya peningkatan efisiensi maupun, me - 
nunjuk adanya euatu penyimpangan yang merupakan hambatan- 
dalam meningkatkan efisiensi. ApaKah pengawasan yang dila 
kukan mampu memberikan arahan maupun mondeteksi adanya pe 
nyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan operasi 
onal perusahaan. Dalam kondisi seperti inilah dibutuhkan 
suatu jasa pemeriksaan (audit) yang bertujuan pokok untik 
membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi.

Bantuan untuk manajeman dalam rangka memberikan jami 
nan bahwa semua unsur pengawasan dalam upaya untuk mening 
katkan efisiensi dapat berfung6i dengan baik, dilakukan o 
leh suatu fungsi dari organisasi yang dikenal sebagai fung 
si pemeriksaan intern (internal audit). Sebagaimana dije- 
laskan dalam landasan teori bahwa, tujuan dari fungsi pe
meriksaan intern adalah memberikan jasa kepada manajemen
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untuk memeriksa dan mengevaluaei atas aktivitas-aktivitas 
organisasi sederaikian rupa sehingga manajeraen yakin bahwa 
aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan arah 
yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi .

Jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh peme- 
riksa intern sebagaimana ditunjukkan oleh The Institute - 
of Internal Auditor dalam 'Statement of Responsibility of 
The Internal Auditor1 antara lain sebagai berikut:

1 .Reviewing the reliability and integrity of financi 
al and operating information and the means used to 
identify, measure, classify, and report such infor 
mation.

2 .Reviewing the systems established to ensure compli 
ance with those policies, plans, procedures, laws, 
and regulations which could have a significant im
pact on operations and reports, and determining - 
whether the organization is in compliance.

3*Reviewing the means of safeguarding assets and,a&- 
appropriate, verifying the existence of such 
asset.-s.

if.Appraising the economy and efficiency with which - 
resources are employed.

5 .Reviewing operations or programs to ascertain whe
ther results are consistent with established o - 
bjectives and goals and whether the operations or 
programs are being carried out as planned. ^

66*
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dua kelompok, yaitu yang bersifat protektif dan yang ber- 
eifat kontruktif (improvement).

Dalam kelompok pertama ini (protektif), pemeriksa in 
tern harus menentukan apakah pekerjaan yang dilakukan te- 
lah sesuai dengan kebijaksanaan, perencanaan dan prosedur 
yang ditentukan; memverifikasi kebenaran data yang diha - 
silkan dan menentukan cara untuk melindungi harta kekaya- 
an perusahaan. Maealah penentuan pelaksanaan kegiatan a - 
tau aktivitas operasional adalah penting karena, sebagian 
besar aktivitas-aktivitas tersebut didasarkan pada kebi - 
jaksanaan dan prosedur yang telah ditentukan. Perkembang- 
an usaha yang memberikan koneekwensi eemakin bertambahnya 
jumlah tenaga kerja serta luasnya area atau skala operasi 
menjadikan semakin pentingnya peran penggunaan kebijaksa- 
naan dan prosedur tersebut. Dalam hal ini pemeriksa in - 
tern harus raengevaluaei situasi pelaksanaan kebijaksanaan 
dan alasan-alasan tidak dilaksanakannya prosedur dan keti 
jak6anaan. Dieamping menentukan akibat dari tidak dilaksa 
nakannya kebijaksanaan yang telah ditentukan, juga pen - 
ting untuk melakukan tindakan pencegahan atas kemungkinan 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan di masa mendatang da 
lara batas yang wajar.

Kegiatan verifikasi berhubungan erat dengan penentu
an dilakukan atau tidaknya suatu prosedur, disamping itu 
juga berhubungan dengan penentuan tingkat ketelitian data
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dan tingkat kepercayaan data yang dihasilkan. Kegiatan ve 
rifikaei ini penting karena disamping sebagai bentuk per- 
tanggungjawaban,juga keputusan yang diambil sangat tergan 
tung pada tingkat ketelitian dan kepercayaan data yang di 
hasilkannya.

Dalam kegiatan perlindungan berhubungan dengan penen 
tuan sampai dimana harta milik perusahaan dipertanggungja 
wabkan dan dilindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian. 
Kegiatan ini juga erat kaitannya dengan kegiatan pelaksa- 
naan. kebijaksanaan, karena harta milik pada dasarnya akan 
terlindungi apabila kebijaksanaan dan proBedur yang telah 
ditentukan dilaksanakan. Akan tetapi kegiatan ini lebih - 
memfokuskan pada upaya perlindungan atau proteksi untuk - 
mencegah kerugian. Salah satu aepek perlindungan yang pen 
ting dalam hal ini adalah pencegahan kecurangan, karena - 
bagaiaanapun upaya pencegahan kecurangan tersebut '■ ®lebih 
menijamin pada kontinuitas usaha daripada pendeteksian a- 
danya kecurangan.

Untuk kegiatan yang borsifat kontruktif (memajukan u 
saha), peraeriksa intern harus membantu manajemen untuk me 
nilai sistem pengawasan, menilai hasil yang dicapai dan 
memberikan usul perbaikan.

Dalam sistem pengawasan yang menyangkut penggunaan - 
kebijaksanaan, program dan prosedur oleh manajemen untuk 
menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, -
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merupkan tanggung jawab manajeman dalam pengembangannya • 
Dalam hal ini pemeriksa intern sebagai salah satu unsur 
pengawasan bisa memberikan bantuan kepada manajemen dalam 
masalah pengawasan secara keseluruhan, yaitu meliputi asr 
pek akuntansi, keuangan dan operasi dalam arti yang luas. 
Dengan pelaksanaan fungsinya, pemeriksa intern dapat mela 
kukan peninjauan, analisa, dan menilai kebijaksanaan, pro 
gram, rencana organisasi, prosedur dan catatan yang menda 
sari suatu 6istem pengawasan. Dengan demikian pemeriksa - 
intern akan dapat memberikan bantuan dalam melakukan pe - 
ningkatan pengawasan secara efektif, dalam rangka mening- 
katkans.efisiensi operasi.

Disamping itu pemeriksa intern juga melakukan penila 
ian atas hasil kegiatan dari masing-masing unit organisa
si, seEta memberikan rekomendasi atas perbaikan kegiatart- 
operaeional yang diperiksanya. Hal ini disebabkan karena 
kegiatan pemeriksaan protektif pada dasarnya menyangkut - 
pemeriksaan kegiatan operasional perusahaan beserta ter- 
masuk hasil kerja unit-unit non operasional perusahaan . 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemeriksaan intern- 
itu meliputi bidang yang luas atas kegiatan operasional - 
perusahaan,dalam rangka mencapai tujuannya untuk memberi- 
jasa pelayanan kepada manajemen untuk meningkatkan efisi 
enei dalam kegiatan operasional perusahaan.
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Dart uraian dirauka kiranya dapat disimpulkan mengena 
i adanya peran penting kegiatan pemeriksa intern dalam u-i 
paya untuk meningkatkan efisiensi manajemen, terutama me- 
lalui kegiatan pemeriksaan yang bersifat protektif. Namun 
dari sini dapat ditarik kesimpulan pula bahwa, peran pen
ting tersebut akan dapat dilakukan, tergantung daripada e 
fektifitas pemeriksa intern itu. sendiri dalam pelaksanaan 
kogiatannya. Dengan kata lain semakin efektif pemeriksa - 
intern (internal audit) dalam melaksanakan kegiatan fung- 
sinya maka manajemen akan dapat mengandalkan jasa yang di 
berikan pemeriksa intern dalam rangka upaya untuk mening- 
katkan efisiensi manajemen. Dengan demikian faktor-faktor 
yang mempengaruhi efektifitas pemeriksa intern perlu di - 
perhatikan sehingga upaya tersebut diatas dapat tercapai.

3- Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi pe
meriksaan intern (internal audit).

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa, pada akhir 
nya upaya untuk meningkatkan efisiensi manajemen itu akan 
tergantung pula pada efektifitas pelaksanaan fungsi peng£ 
wasan intern dalam organisasi. Namun perlu diperhatikan - 
pula bahwa perbedaan situasi dan kondisi dimana fungsi pe 
merikea' intern diterapkan dalam organisasi perusahaan,ma 
ka faktor-faktor yang akan dibalias dalam bagian ini bukan 
lah merupakan pedoraan pokok yang harus ada, dalam upaya
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meningkatkan efektifitas fungsi pemeriksa intern. Akan te 
tapi dalam penulisan ekripei ini, penulis mencaba untuk - 
memberikan gambaran umum atas faktor-faktor yang mempengs 
ruhi efektifitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern 
Faktor-faktor tersebut antara lain:

A .  Posisii.Pemeriksa.Intern, dalam organisasi 
Posisi atau kedudukan pemeriksa intern dalam suatu - 

organisasi perusahaan yang satu dapat berbeda dengan orga 
nisasi perusahaan lainnya. Hal ini banyak tergantung kepa 
da situasi dan kondisi perusahaan serta tujuan yang hen - 
dak ditapai dengan pembentukan bagian pemeriksai.intern - 
(d'epartemen internal audit). Faktor kedudukan dalam strik 
tur organisasi ini ponting, karena kesalahan dalam pena - 
nganannya merupakan awal dari timbulnya masalah - masalah 
seperti, masalah komunikasi, motivasi, conflict of inte - 
rest antara individu-individu yang mempunyai latar bela - 
kang, kemampuan, pandangan hidup, kepentingan dan tujuan- 
yang berbeda-beda. Oleh karena itu kedudukan fungsi peme
riksa intern dalam suatu struktur organisasi akan mempe - 
ngaruhi efektifitas kegiatannya dalam memberikan jasa ke
pada manajemen untuk membantu tercapainya tujuan organisa 
si yang telah ditetapkan.

Masalah kedudukan pemeriksa intern dalam struktur or 
ganieasi ini erat kaitannya dengan salah satu variabel -
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kunci dari efektifitas fungsi pemeriksaan intern yaitu , 
kebehasan (independence)- Pemeriksa intern dikatakan raem- 
punyai sikap yang independen bila dalam melaksanakan tu - 
gasnya bebas darj. tekanan organisatoris yang dapat memba- 
taei raereka dalam menentukan area yang harus diperiksa - 
dan dievaluasi, serta dapat melakukan penilaian secara o- 
byektif. Independensi ini memungkinkan pemeriksa intern - 
mempunyai sikap yaag tidak memihak dan jujur atas setiap- 
kebijakan yang diambil, yang merupakan eifat penting da
lam kegiatan pemeriksaan* Oleh karena itu agar dapat dip® 
roleh sikap mental independen ini dibutuhkan adanya faktor 
status organisasi yang memadai dan unsur obyektivitas 
yang tinggi.

Faktor status organisasi harus menciptakan kondisi - 
yang memungkinkan pemeriksa dapat melakukan kegiatan peme 
riksaannya dengan leluasa. Dengan kata lain pemeriksa in
tern harus memperoleh dukungan dari manajemen dan dewan 
direksi sehingga mereka dapat melakukan kerja sama dengan 
pihak yang diperiksa (auditee) dan dapat melaksanakan tu- 
gasnya dengan leluasa. Dengan demikian faktor status or- 
ganisasi ini menyangkut wewenang dan tanggung jawab dari 
fungsi pemeriksa intern. Wewenang yang memadai akan mem - 
bantu pemeriksa intern dalam melaksanakan tugas pemeriksa 
annya sebagaimana yang diharapkan dengan tujuan diadakan- 
nya fungsi tersebut dalam organisasi.
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Dalam hal tanggung jawabnya maka, pemeriksa intern - 
harus melapor dan bertanggung jawab kepada pihak yang mem 
punyai kedudukan yang tinggi yang memiliki wewenang untik 
menjamin pemeriksaan yang menyeluruh dan leluasa serta un 
tuk kepentingan tindak lanjutnya secara efektif atas ha
sil pemeriksaan intern. Dalam hal ini ketua Dewan Komisa 
ris atau Presiden Direktur tentunya akan dapat memenuhi - 
harapan tersebut, namun ditinjau dari segi kepraktisannya 
maka, dalam organisasi yang besar mereka mungkig tidak da 
pat memberikan perhatian yang dibutuhkan ini, karena ku- 
rang menguasai kegiatan operasional sehari-hari secara le 
bih mendalam. Dengan demikian ada kemungkinan mereka te]> 
isolir dari top manajemen. Untuk mengatasi hal ini maka - 
pemeriksa intern sebaiknya melaporkan pekerjaan harian ke 
pada pejabat operasional yang mempunyai hubungan organisa 
tori6 langsung dengan Dewan Komisaris atau Presiden Dir& 
tur. Pejabat senior ini mungkin pejabat keuangan atau non 
keuangan -tergantung besarnya organisasi. Untuk pejabat - 
keuangan misalnya wakil direktur keuangan, bendahara,aftau 
pun seorang controller, sedang untuk pejabat non keuangan 
bisa digunakan seorang direktur administrasi.

Terlepas dari jenis pejabat senior yang diberi tang
gung jawab, yang penting adalah bahwa makin tinggi kedudu 
kan pejabat tersebut maka, makin luas dan flexible pula - 
lah ruang lingkup pemeriksaan, laporan pemeriksaan akan
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lebih diperhatikan dan tindak lanjut atas terauan peraerik- 
saan akan lebih mudah.

Alternatif lain yang dapat dilakukan ialah dengan - 
perabentukan komisi pemeriksaan (audit committe) oleh dewai 
komisaris. Dalam lial ini direktur dari departemen pemerik 
saan intern akan melaporkan hasil pemeriksaannya secara - 
periodik kepada komisi, dan dimana selanjutnya komisi ini 
akan mengambil tanggung jawab penah untuk raemonitor dan 
mengevaluasi hasil kegiatan pemeriksaan intern dan mela - 
porkan kepada dewan komisaris.

Terlepas dari kepada siapa laporan ditujukan atau y** 
per tanggung jawaban pemeriksa intern, wewenang yang dibe- 
rikan harus meliputi wewenang untuk memeriksa catatan dan 
kekayaan perusahaan dimanapun juga, dan harue dapat berhu 
bungan dengan siapa saja yang diperlukan dalam rangka pe- 
nugasan pemeriksaan. Disamping itu untuk tujuan efisiensi 
dalam pelaksanaan pemeriksaan maka, departemen atau kegia 
tan apapun yang sedang diperiksa harus memberikan bantuan 
yang diperlukan sehingga program pemeriksaan bisa berja - 
lan sebagaimana mestinya. Wewenang yang diberikan kepada- 
pemeriksa intern tersebut meliputi pula wewenang untuk me 
lakukan peninjauan atas semua milik perusahaan sehingga - 
pemeriksa intern dapat raengetahui secara obyektif dan me- 
nyeluruh atas perencanaan, kebijaksanaan dan prosedur - 
yang telah ditetapkan manajemen dan menilai efisiensi dan
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efektifitas pelaksanaannya*
Untuk dapat menggunakafl wewenangnya dengan efektif t 

maka adanya wewcnang yang diberikan kepada pemeriksa in - 
tern harus pula diketahui oleh an^'gota organisasi lainnya. 
Pemberitahuan secara liean harus dihindarkan, karena da - 
pat mongurangi pentingnya arti rnisi pemeriksaan intern, - 
sehingga tujuannya tidak tercapai. Penyampaian misi fung
si pemeriksaan intern secara tertulis dapat raengurangi ke 
mungkinan kesalahan dalam kotnunikasi dan kesalahpahaman - 
dalam penginterpretasian. Hal ini dikarenakan pernyataan- 
tertulis selalu memberikan peluang untuk meneliti kembali 
sehingga didapatkan pengertian yang sama. Pernyataan ter
tulis yang tertuong dalam policy manual (petunjuk kebijak 
sanaan) merupakan wadah untuk mempertegas batasan misinya 
Pernyataan tertulis tersebut biasanya menyangkut penjela- 
san mengenai ruang lingkup tugasnya -apakah bersifat fi - 
nancial audit atau akan mencakup ruang lingkup yang lebih 
luas yaitu operasi perusahaan dan segala kebijaksanaannya, 
penjelasan mengenai kedudukan fungsi pemeriksa intern da
lam struktur organisasi secara keseluruhan, dan penjela - 
san mengenai wewanang untuk menggunakan catatan, personel 
ataupun sarana fasilitas perusahaan lainnya dalam rangka- 
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya petunjuk - 
kebijaksanaan yang di update haruslah didistribusikan ke
pada unit organisasi lainnya, sehingga misinya bukan -
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hanya diketahui oleh anggota organisasi yang ada sekarang 
ini namun juga oleh anggota organisasi yang barU dikemudi 
an hari.

Walaupun pemeriksa intern mempunyai wewenang untuk- 
mendapatkan, meninjau dan memberikan saran-saran perbai - 
kan terhadap eisten yang ada, namun hal ini bukan berarti 
para manajer operaeional bebas dari tanggung jawabnya. Etet 
lam hal ini tanggung jawab atas kebijaksanaan, perencana- 
an, prosedur dan pelaksanaannya tetap berada di tangan ma 
najer operaeional. Hal ini perlu dipertegas untuk mence - 
gah kemungkinan pergeseran tanggung jawab kepada peraerik- 
ea intern disamping itu.juga untuk raencegah top manajemen 
kehilangan daear untuk mendorong atau memotivasi para ma
najer operasional untuk bekerja lebih baik. Dengan kata 
lain bahwa tugas pemeriksa intern adalah memberikan bantu 
an jasa kepada manajemen untuk mengevaluasi atau memerik- 
ea atas obyek pemeriksaan sebagaimana yang ditugaekan ke- 
padanya dan memberikan rekomendasi atas kemungkinan . „pe- 
nyimpangan yang ada, sedangkan pelaksanaan atas rekomenda 
si itu sendiri sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak 
natiajer operasional yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dikemukakan dimuka bahwa untuk mera- 
peroleh sikap mental yang independen, pemeriksa intern ha 
rus pula mempunyai sifat obyektifitas yang tinggi. Faktor 
obyektifitae ini erat kaitannya dengan kegiatan- kegiatan
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yang dilakukan oleh pemeriksa intern. Dalam hal ini mere- 
ka (pemeriksa intern) harus dibebaskan dari keferlib&tan- 
dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebab akan mengu- 
rangi tingkat obyektifitas. Dieamping itu kegiatan opora- 
sional akan dapat mengurangi efektifitas fungsi aslinya - 
secara keseluruhan.

Apabila pemeriksa intern juga ditugaskan untuk mena- 
ngani kegiatan operasional harian maka, secara otoraatis- 
pekerjaan ini akan menempati prioritas yang labih tinggi. 
Hal ini dikarenakan, jika pekerjaan harian demikian tidak 
diseleseikan pada waktunya maka, keterlambatan ini akan 
mengganggu kegiatan usaha secara umum. Disamping itu kete 
rikatan mereka pada kegiatan rutin juga mengurangi flexi- 
bilitas waktu dan sfcaff mereka. Hal ini disebabkan karena 
kebutuhan waktu dan qualitas atau jenis staff sangat dipe 
ngaruhi sifat dan situasi kegiatan pemeriksaan yang dila
kukan, sehingga dengan adanya kegiatan rutin yang harus - 
dilaksanakan akan menyebabkan pekerjaan utama dilakukan - 
dengan tergesa-gesa hanya untuk memenuhi schdule kegiatan 
rutim. Hal ini jelas akan mengurangi mutu pekerjaan dan 
service mereka.

Perangkapan dengan tugas operasional,bukanlah hal- 
yang wajar dilihat dari pengertian bahwa pemeriksa intern 
melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasional yang jus- 
tru termasuk dalam lingkup tanggung jawabnya. Oleh karena
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itu kalaupun pemeriksa intern diserahi tanggung jawab ope 
rasional maka mereka harus lepas dari kapasitas sebagai - 
pemeriksa intern, dengan demikian dapat dihindarkan .ke- 
mungkinan penyirapangan karena lemahnya tingkat obyektifi- 
tas dalam kegiatan pemeriksa intern.

B. Kemampuan profesional

Kalau dalam uraian di atas faktor efektifitas fungsi 
pemeriksa intern lebih ditekankan pada posisi fungsi ter
sebut dalam struktur organisasi perusahaan secara keselu- 
ruhan maka, dalam bagian ini lebih ditonjolkan masalah un 
sur manusianya dalam upaya efektifitas pelaksanaan fungsi 
pemeriksaan intern. Unsur manusia ini merupakan hal yang 
penting karena, dalam semua aktivitas-aktivitas manajeri- 
al -yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, penye- 
diaan sumber-sumber daya, administrasi ataupun pengawasan 
semuanya menyangkut manusia. Bahkan prinsip dasar penger- 
tian manajemen adalah upaya untuk mencapai sesuatu melalu 
i aktivitasnaktivitas yang dilakukan oleh orang lain, de
mikian pula halnya clengan fungsi pemeriksaan intern (in - 
ternal audit). Pentingnya faktor manusia sebagai penun - 
jang efektifitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern da 
pat digambarkan sebagai berikut:

1- Pemeriksa intern dalam tugasnya untuk mengevalua- 
si kegiatan operasional akan selalu berhubungan -
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dengan manusia dalam segala macara tingkat tangguqg 
jawabnya dalam organieasi. Dengan demikian keefek 
tifan pemeriksa intern tergantung pada seberapa - 
jauh keberhasilan dalam hubungan dengan orang-o. y 
rang tertentu yang berhubungan dengan penugasan,.- 
nya.

2. Hubungan dengan manusia dalam organisasi tersebut 
di atas dikarenakan feemua aktivitas operasional - 
dalam orftanieasi untuk mencapai tujuan, dilakukan 
atau menyangkut manusia. Dan aktivitas operasio - 
nal tersebut harus dievaluasi oleli pemeriksa in - 
tern sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan - 
efisiensi.

3* Dalam departemen pemeriksa intern sendiri merupar 
kan suatu bentuk kegiatan manajemen yang cienyang- 
kut manusia juga.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa e - 
fektifitas fungsi pemeriksa intern haruslah dimulai dengai 
efektifitas manusianya, dengan kata lain menyangkut kemam 
puan profesional dari manusia atau pihak yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan: intern. Kemam* 
puan profesional yang dituntut ini menyangkut masalah hu
bungan kemanusiaan dan keahlian atau pengetahuan dalam pe 
lakcanaan kegiatan pemeriksaan intern.
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Dalara masalah hubungan kemanusiaan didasarkan atas - 
adanya interaksi antara kepentingan pemeriksa intern de - 
ngan kepentingan mangLjjeroperasionil (auditee). Dalam hal 
ini eeringkali terjadi kesalahpahamam dari masing- masing 
pihak atas kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai da
lam pelaksanaan fungsinya, disamping itu juga faktor- fak 
ttor emosi, tingkat pendidikan dahlain-lainnya» yang berbe 
da juga mempengaruhi timbulnya permasalahan tersebut.

Fungsi pemeriksaan intern adalah suatu fungsi staf 
yang bertindak sebagai managerial control untuk menilai - 
keefektifan alat pengawasan lainnya, termasuk dalam hal 
ini adalah internal control organisaei perusahaan. Jadi 
dalam pelakeanaan tugaenya pemeriksa intern akan meninjau 
pelaksanaan tugas fungsi operasional. Dalam hubungan.audi 
tor dan auditee yang seperti ini maka konflik akan tirabul 
dengan adanya kekuatiran atau ketakutan auditee sebagai - 
pihak yang selalu diawasi atas kegiatan operasinya sehari 
hari. Meskipun disadari bahwa auditee sebagai raanusia nor 
mal tentu tidak terhindar dari kenmngkinan kesalahan aki- 
bat kecerobohan manusia, namun penyimpangan itu mungkin - 
pula disebabkan karena kekurangan anggaran, tidak cepat - 
tersedianya tenaga pelaksana yang kompeten, kekurangan pe 
ngarahan dari eselan yang lebih tinggi ataupun proses ko- 
munikaei yang kurang lancar .Dalam keadaqn deraikian seo - 
rang pemeriksa intern akan dapat menemukan kesalahan dan
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penyimpangan apablla ia cukup rajin menggali.
Dilain pihak kondisi seperti tersebut di atas sering 

kali diperbur.uk dengan kesalahan eikap_dari pemeriksa inr 
tern yang berorientasi pada upaya pencarian kesalahan (bu 
kan membantu penyeleseiannya) ,sikap curiga, dan ketidak- 
percayaan. Dengan demikian perlawanan atau pertnusuhan an- 
tara kedua belah pihak jelas merupakan refleksi yang nor
mal. Sehingga tidak mengherankan pula kalau auditee ber - 
anggapan bahwa auditor itu merupkan pihak peaghambat per- 
jalanan jenjang karir atau keserapatan promosi dari audite 
yang bereangkutan. Dieamping itu konflik juga mungkin tim 
bul dalam masalah kekuatiran adanya perubahan^perubahan . 
Hal ini dikarenakan sebagai akibat dari pelaksanaan peme
riksaan intern, peraeriksa intern biasanya mengusulkan pe
rubahan; -perubahan terhadap eistem maupun metode yang se- 
dang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut seringkali - 
sulit untuk diterapkan karena alasan kebiasaan, kelamha - 
nan ataupun keengganan atas perubahan.

Dengan konflik-konflik seperti tersebut di atas je- 
las merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi kegiatan- 
peraeriksaan intern. Peningkatan kebutuhan atas waktu, te~ 
naga untuk mendapatkan dokumen, informasi dan pengalokasi 
an masalah bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi salah 
sasaran merupakan wujud dari ketidakefektifan dari kegia
tan pemeriksaan intern tersebut. Dikaitkan dengan
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pendekatan operasional dalam kegiatan pemeriksaan akan - 
menimbulkan tantangan yang berat dalam hal rekomendasi ,mQ 
nyangkut penerimaan dan pelaksanaannya,atas unit kegiatan 
operasi yang diperiksa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pentingnya sua 
tu upaya yang memperhatikan daear-dasar pembentukan hubu- 
ngan kemanusiaan yang baik. Dalam hal ini masalah penger- 

tian ataupun raenyadari atas tujuan masing-maeing fungsi - 
auditee dan peraeriksa intern- merupakan faktor yang pen - 
ting. Dengan pengertian yang baik dari pihak auditee maka 
6eorang pemeriksa intern tidak akan dianggap eeperti seo- 
rang polisi yang memeriksa 'pesakitan' untuk menemukan ke 
aalahan, kelenahan ataupun lcekurangan yang ada. Deraikian- 
pula eebaliknya dengan pemerikea intern, dengan pengerti- 
annya akan raenyadari bahwa pihak auditee benar-benar meng 
harapkan bantuan jasa dari seorang profesional. Sehingga- 
dengan bantuan tersebut auditee (manajer operasionil) a - 
kan lebih dapat mengarahkan kegiatannya monuju tercapai - 
nya tujuan organisasi perusahaan secara efektif dan efisi 
en. Dengan demikian fcesalahpahaman karena perbedaan kepen 
tingan atau tujuan maupun karena faktor- faktor yang lain 
dapat diatasi*

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas maka - 
nasalah komunikasi antar individu juga mampengaruhi atas
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efektifitas fungsi pemeriksaan intern. Proses komunikasi- 
ini meliputi upaya atau kemampuan untuk menangkap isyarat 
karakter indivi.du, menganalisa, dan menentukan cara pende 
katan yang tepat, serta kemampuan untuk mengungkapkan se- 
gala sesuatu dengan jelas dan baik secara lisan maupun tu 
lisan. Hal ini penting karena, pada dasarnya hubungan ke- 
manuslaan ini diarahkan untuk menciptakan hubungan kemi - 
traan (partnership relationship), Hubungan ini mempunyai- 
sasaran agar supaya pemeriksa intern dapat secara bersama 
saraa dengan pihak auditee menemukan cara-cara yang lebih- 
efisien dan efektif dalam melaksanakan semua jenis kegia- 
tan operasional perusahaan.

Uraian mengenai hubungan kemanusiaan di atas nampak- 
secara implisit menuntutsuatu keahlian atau kemampuan da
ri pemeriksa intern agar pelaksanaan fungsinya dapat dila 
kukan secara efektif. Oleh karena itu kualifikasi dari se 
orang pemeriksa intern harus ditentukan sesuai dengan tu- 
juan penugasannya. Secara uraum pemeriksa intern diharap - 
kan untuk menguasai peraturan perpajakan, prinsip dan tek 
nik akuntansi, peratur.an hukum dan lain sebagainya yang - 
menyangkut perusahaan tersebut.

Dalam interaksinya dengan manajemen maka penguasaan- 
materi seperti yang tersebut di atas haruslah digunakan - 
sesuai dengan kemampuan dari seorang yang profesional. la 
lam hal ini pemeriksa intern harus mampu untuk berpikir -
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secara logis dan analiti6, kemampuan untuk mengutarakan - 
pendapat baik secara liean maupun tertulis, obyoktif datf 
mempunyai tingkat integritas yang tinggi. Disaraping itu 
untuk lebih meningfratkan saling pengertian dengan pihak 
manajemen maka pemeriksa intern perlu untuk berpikir dari 
segi manajemen dan menyesuaikan diri dengan personalia - 
serta situasi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya 
Dengan upaya tersebut berarti pemeriksaan dan penilaian - 
akan selalu didasarkan, dihubungkan dan diarahkan kepada 
faktor-faktor paling penting yang mempengaruhi uapaya pen 
capaian tujuan yang dilakukan oleh manajemen. Dalam hal 
rekomendasi atas pemeriksaan unit operasi akan berlandas- 
kan pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Sikap profesionalisme sebagaimana diuraikan di atas- 
tidak bi6a tidak, menuntut latihan yang terus menerus a - 
tau suatu proses pendidikan untuk pemeriksa intern yang - 
berlangeung secara kontinu, agar sesuai dengan perkemba - 
ngan kebutuhan dalam proees kehidupan perusahaan. Dalam 
pelaksanaannya program latihan atau pendidikan tersebut - 
dapat dilakukan melalui kursus atau seminar, belangganan- 
majalah profesi ataupun pertemuan antar anggota seprofesi. 
Disamping itu dalam latihan lapangan dapat dilakukan rota 
si antara berbagai lokasi ataupun fungsi yang diperiksa * 
karena dengan rotasi ini akan raeraperluas perepektif dan 
pengetahuan akan operasi perusahaan namun dengan tetap
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mampu mempertahnakan independensi dan obyektifitas peme - 
riksa intern. Rotasi demikian juga dapat menghindari keru 
tinan dan kebosanan. Disamping itu juga idea dan rekomen- 
dasi yang lebih konstruktif dapat dihasilkan, karena staf 
yang baru ditempatkan akan menggunakan pendekatan yang ba 
ru dalam menghadapi situasi yang baru.

Sebagaimana yang diuraikan di rauka bahwa kemampuan - 
profeeional pada dasarnya berhubungan faktor manusia,oleh 
karena itu departemen pemeriksaan intern harus mempunyai- 
orang-orang yang dapat diandalkan. Dengan kata lain masa
lah penerimaan pegawai untuk departemen pemeriksaan in'- - 
tern merupakan faktor yang penting juga. Dalam hal ini de 
partemen pemeriksaan intern harus menyediakan atau mene - 
tapkan kriteria-kriteria yang diperlukan dan penting un
tuk kegiatan penerimaan pegawai departemen pemeriksaan in 
tern tersebut* Kriteria-kriteria itu bisa meliputi latar 
belakang pendidikan, dan pengalaman dalam bidang yang se- 
suai dengan kebutuhan. Kegiatan penerimaan pegawai terse
but dapat diperoleh baik dari dalam'perusahaan sendiri a- 
tua dari luar perusahaan. Apapun cara yang digunakan un - 
tuk memperoleh tenaga untuk departemen pemeriksaan intern 
tentu mempunyai sisi keuntungan atau lcelebihan dan kekura 
ngannya. Oleh karena itu kembali pada uraian di atas bab- 
wa kriteria yang jelas merupakan hal yang penting yang ha 
rus diperhatikan dalam rangka penerimaan pegawai tersebut.
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C. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan iatgra

Proses kegiatan pelaksanaan pemeriksaan intern ini 
merupakan hal penting dalam pembahasan raengenai faktor - 
faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi pemeriksaan - 
intern. Hal ini dikarenakan pada kesempatan ini pemeriksa 
intern akan merealisasikan tujuan daripada diadakannya de 
partemen pemeriksaan intern di dalam organisasi perusaha- 
an, Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa pemeriksaan in - 

tern adalah suatu fungsi pengawasan yang bertugas untuk - 
mengevaluasi dan dan memeriksa ketepatan dan keefektifan- 
pengawasan yang lain dalam organisasi, termasuk dalam hal 
ini adalah internal control. Oleh karena itu dalam raasa- 
lah pelaksanaan ini dua faktor penting yang perlu diperjoa 
tikan dalam rangka efektifitas pemeriksaan intern adalah, 
ruang lingkup kegiatan pelaksanaan pemeriksaan intern dan 
proses pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern itu sendi- 

ri.
Untuk dapat tercapainya tujuan daripada kegiatan pe

meriksaan intern tersebut maka pemeriksa intern harus mem 
punyai ruang lingkup dalam kegiatannya- Karena peroeriksa- 
intern bertugas untuk memberikan bantuan kepada manajemen 
oeganisasi untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efek - 
tif maka, ruang lingkup pemeriksaan intern diarahkan pada 
pemeriksaan dan pengevaluasiaan atas ketepatan dan keefek 
tifan dari sistem internal control organisasi serta
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kualitas dari pelaksanaannya dalam rangka memenuhi tang - 
gung jawabnya. Tujuan daripada review atas ketepatan sis 
tern internal control adalah untuk memastikan bahwa sistem 
yang dikembangkan telah memberikan jaminan yang memadai - 
untuk tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan e- 
fektif. Sedangkan review atas keefektifan sistem internal 
control untuk memastikan apakah sistem telah berfungsi se 
bagaimana yang dimaksudkan. Dan pada akhirnya tujuan dari 
pada review atas kualitas pelaksanaan (performance) ada - 
lali untuk memastikan apakah tujuan organisasi dapat fierca 
pai.

Suatu sistem internal control diadakan untuk suatu 
tujuan tertentu dalam kaitannya dengan kegiatan operasi - 
perusahaan, dan oleh karena fungsi pemeriksaan intern ada 
lah untuk me-review sistem internal control tersebut maka 
dalam ruang lingkup kegiatannya harus menyangkut pencapai 
an tujuan tersebut. Dalam hal ini sebagaimana yang telah- 
dibahas dalam bab II maka ruang lingkup kegiatan pemerik- 
sa intern dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Untuk memastikan keterandalan dan kecukupan infor 
masi keuangan dan operasi

b. Memastikan dipatuhinya kebi jakan, rencana dan pro 
sedur yang telah ditetapkan

c. Memastikan bahwa harta perusahaan telah cukup di 
lindungi
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d. Memastikan bahwa sumber-sumber daya telah diguna
kan B o c a r a  efisien dan ekonorais

e. Memberikan barjtuan terhadap upaya pencapaian tuju 
an dan sasaran organisasi perusahaan

Dengan mengetahui ruang lingkup pemeriksaan intern - 
seperti yang diuraikan di atas dalam rangka memberikan - 
bantuan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi 
dimana dalam upaya manajemen tersebut mencakup semua area 
dan aspek dalam perusahaan, baik yang bersifat keuangan - 
maupun non keuangan, maka jelas pendekatan yang digunakan 
pemeriksa intern dalam melakukan tugasnya akan berbeda da 
ripada pemeriksa ekstern. Dalam kegiatan pemeriksaan in - 
tern lebih ditekankan pada upaya efisiensi dan efbktifi - 
tas kegiatan operasi dalam rangka mencapai tujuan organi
sasi perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian peme
riksa intern harus menggunakan pendekatan operasional da
lam pelaksanaan tugasnya.(operational audit).

Pengertian operational auditing sebagaimana yang di- 
berikan oleh The Institute of Internal Auditor adalah:

"An operational audit is a future-oriented, indepen
dent, and systematicevaluation performed by the in
ternal auditor for mangement of the organizational- 
activities and controlled by top, middle, lower le
vel management for the purpose of improving organi
zational profitability and increasing the attain - 
ment of other organizational obyectives: achievement 
of program purpose, social obyectivea, and employee 
develppinent. "21

21 "Ail Evaluation of Selected Current Internal Auditing 
Terms1,1 The Institute of Internal Auditor. May, 1979.
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Dari, definisi di atas memberikan tiga pemikiran penting - 
mengenai pemeriksaan operasional yaitu, bahwa pemeriksaan 
operasional berorientasi pada:

a. Masa yang akan datang (future oriented), dalam 
hal ini pemeriksaan operasional tidak memandang - 
catatan kegiatan keuangan masa lalu sebagai sura - 
ber informasi satu-satunya, malainkan menganggap- 
nya sebagai output dari pelakeanaan kebijaksanaan 
operasional perusahaan.

b. Pemberian;Jasa kepada raanajemen, dengan mengguna^r 
kan sarana pemeriksaan operasional maka pemeriksa 
intern harus berorientasi pada bagaimana memecah- 
kan masalah yang dihadapi dan bukannya penemuan - 
masalah semata. Dengan demikian pelayanan terse - 
but harus bersifat protektif dan konstruktif.

c. Profitabilty oriented, dalam hal ini kegiatan pe
meriksaan intern dengan pendekatan operational atl 
ditnya harus mengarah pada pemberian anjuran dan- 
pemecahan masalah sehingga efisiensi dan efektifi 
tas operasi dalam rangka pencapaian tujuan (pro - 
fit) dapat ditingkatkan.

Dalam uraian di a.tas liampak' wenun j ukkan semakin pen*: 

tingnya masalah kemampuan profesional dari pemerikea in - 
torn 6ebagaimana yang..dibaiias sebelumnya, terutama yang 
menyangkut kemampuan untuk memahami juga proses kegiaten
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manajemen operasi perusahaan dalam mencapai tujuan yang - 
telah ditetapkan.

Kegiatan pemeriksaan intern ini dapat dibagi dalam if 
tahap yaitu:

a. Perencanaan (planning) .
b. Pelaksanaan (implementation)
c. Pelaporan (reporting)
d. Tindak lanjut (follow up)
ad. a. Perencanaan
Suatu perencanaan atas kegiatan yang akan dilakukan- 

merupakan ealah satu faktor yang mempengaruhi berhasil a- 
tau tidaknya kegiatan tersebut. Demikian pula halnya de - 
ngan kegiatan pemeriksaan intern haruslah dibuat perenca
naan atas penugasan pemeriksaan yang diterima. Langkah a- 
wal dalam penyusunan rencana ini adalah penentuan tujuan- 
atas tugas pemeriksaan yang akan dilakukan. Tujuan ini di 
perlukan sebagai pengarah ata6 kegiatan pemeriksaan yang 
akan dilakukan.

Setelah tujuan ditetapkan pemeriksa intern harus pu
la mengetahui latar belakang bidang yang diperiksa. Dalam 
hal ini peraeriksa intern haru6 memahami sifat usaha dan 
produk perusahaan, struktur organisasi, metode kegiatan , 
kebijaksanaan dan praktek perusahaan, rencana dan tujuan- 
jangka pendek dan panjang dqn lain-lain. Hal ini perlu di 
lakukan agar supaya pemeriksa intern mendapatkan dukungan
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91.

dan kepercayaan dari pihak manajemen operasi dalam melak- 
sanakan pemeriksaannya. Disamping itu harus pula dipertira 
bangkan mengenai permasalahan inti yang diketahui dari pe 
ngalaman lalu dan yang diidentifikasikan oleh manajemen , 
perailihan lokasi dan jenis pemeriksaan, kendala waktu,ter 
sedianya tenaga untuk melakukan pemeriksaan dan pihak ma
najemen yang akan memberikan keterangan dan lain-lain.

Setelah tujuan audit, pertimbangan umum dan pertlmb& 
ngan audit ditentukan maka langkah selanjutnya yang pen
ting adalah penentuan etrategi pemeriksaan. Dalam hal ini 
m e n y a n g k u t  metode pengumpulan data, termasuk jawaban atas 
pertanyaan apa yang harue dicakup dalam pemeriksaan, ba - 
gaimana tujuan dapat dicapai dengan cara sebaik-baiknya , 
siapa yang akan melakukan pekerjaan pemeriksaan dan bila- 
mana pemeriksaan dilakukan.

ad.b. Pelaksanaan
Dalam tahap ini dilakukan penerapan cara-cara atau 

metode dan pendekatan yang direncanakan untuk menyelesei- 
kan program pemeriksaan yang telah direncanakan. Pada da- 
sarnya dalam tahap ini menyangkut kegiatan-kegiatan pe - 
ngumpulan dan pencatatan informasi, mengukur dan mengeva*- 
luasi kegiatan dan akhirnya mendokumentasikan temuan-terau 
an atas obyek yang diperiksa untuk selanjutnya dibahas de 
ngan manajemen.

Dalam hal pengumpulan dan pencatatan informasi maka
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Informasi itu harus cukup, dapat diandalkan, relevan dan 
berguna eebagai dacar untuk mendukung temuan pemeriksaan- 
dan pcmberian rekomendasiXyang diperlukan. Sedangkan pa
da masalah pendokuraentasian hasil pemeriksaan maka, yang 
penting adalah adanya euatu format baku dari kertas kerja 
eebagai alat yang lebih efisien untuk memungkinkan penin- 
jauan secara menyeluruh atas ha6il dan ruang lingkup peme 
rikasaan. Hal ini dikarenakan seringkali dalam kegiatan - 
pemeriksaan raasalah-masalah yang timbul dan luaa pemerik
saan harus dikoordinasikan dan dikendalikan sebelum hasil 
nya dapat dievaluasi.

ad.c. Pelaporan
Dalam tahap ini merupakan bagian yang penting dalam 

proses pemeriksaan intern, karena bagi auditee dan pemba- 
ca lain dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai opera 
sinya dan membuat keputusan* Disamping itu efektifitas - 
kerja pemeriksa intern dapat dinilai dari laporan yang di 
hasilkan. Oleh karena itu agar apa yang menjadi tujuan da 
ripada laporan itu dapat tercapai maka, laporan itu harus 
disampaiakan kepada orang yang tepat. Dalam arti bahwa la 
poran tersebut hanya diterima oleh orang yang bisa membe
rikan tanggapan atas hasil kegiatan yang diperiksa, membe 
rikan jaminan ata6 tindak lanjut dari rekomendasi yang di 
berikan. Disamping itu laporan tersebut harus disampaikan 
dalam waktu dan cara yang tepat pula. Dengan waktu yang
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tepat dan efieien memungkinkan pencegahan dari kesalahan- 
dan kerusakan yang berlarut-larut, serta mencegah kemung
kinan perubahan variable yang dapat menambah komplikasi - 
pada masalah yang dihadapi,

Sedan^tan dalam hal cara penyampaian laporan, dapat 
dilakukan secara tulisan ataupun lisan .Namun dalam hal 
ini perlu diperhatikan bahwa cara terakhir tidak boleh di 
gunakan sebagai pengganti penyampaian laporan dengan cara 
tulisan, sebab kelemahan utama adalah tidak adanya cata - 
tan sebagai buktinya.Disamping itu sistem penyampaian la
poran dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi timing 
nya dikenal laporan final dan laporan progress, ditinjau- 
dari segi bentuk susunan dikenal laporan formal dan lapo
ran informal, sedang ditinjau dari segi perinciannya dike 
nal summary written report dan deficiency finding report. 
Penggunaan berbagai sistem laporan seperti yang di6ebut - 
di atas dapat disesuaikan tergantung dari sifat pemeriksa 
an, pentingnya terauan, apa yang diharapkan pembaca lapo - 
ran dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk membaca - 
laporan tersebut.

Disamping itu faktor yang penting yang harus diperha 
tikan dalam masalah laporan ini adalah apa yang disampai- 
kan dalam laporan. Hal ini berarti bahwa informasi yang - 
disajikan dalam laporan haruslah relevan dengan permasala 
han yang diperiksa oleh pemeriksa intern# Untuk itu perlu
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diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan manajemen dalam 
hubungannya dengan laporan atae haeil kegiatan pemeriksa
an bidang operasional manajemen* Termasuk dalam faktor i- 
ni adalah bahwa pemeriksa intern sebagai pihak yang membe 
rikan laporan harus memaharai dengan baik atas permasala - 
han yang dibahas dalam kegiatan pemeriksaan tersebut. De
ngan demikian pemeriksa intern akan mendapat kepercayaan- 
dari pihak manajemen atas 6egala sesuatu yang merupakan - 
hasil atae kegiatan pemeriksaan bidang operasional manaje 
men.

ad.d. Tindak lan.iut
Seperti yang telah diuraikan dimuka bahwa laporan me 

rupakan bagian yang penting dalam proses pemeriksaan i n 
tern, namun laporan itu tidak akan mempunyai arti bila ti 
dak ada tindak lanjut atas laporan sebagai hasil penerik- 
saan tersebut. Hal ini dikarenakan laporan pemeriksaan da 
pat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
menilai kondisi yang ada dan sebagai dasar untuk pengambi 
lan kepufcusan tertentu.

Meskipun lindak lan jut dilakukan setelah dikeluarkan 
nya laporan pemeriksaan, tidak berarti tindak lanjut itu 
bertujuan untuk melihat apakah rekomendasi telah dijalan- 
kan atau kegiatan koreksi yang dilakukan sesuai dengan re 
komendasi yang diberikan. Tujuan utama dari kegiatan tin
dak lanjut (follow up) adalah untuk melihat apakah masalah
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atau kesulitan yang dihadapi sudah diperbatki, atau pa - 
ling tidak telah diambil langkah-langkah perbaikan atae- 
permasalahan yang ditemukan dari kegiatan pemeriksaan.De
ngan demikian terdapat kemungkinan bahwa tindakan yang di 
ambil oleh manajemen dalam rangka penyeleeeian masalah ti 
dak sama dengan apa yang tercantum dalam rekomendasi pome 
riksa intern. Oleh karena itu dalam kegiatan tindak lan - 
jut ini merupakan juga kesempatan untuk pembahasan menge- 
nai perbedaan tersebut.

Kegiatan tindak lanjut ini merupakan bagian dari pe
kerjaan pemeriksa intern. Hal ini dikarenakan fungsi peme 
riksaan intern itu sendiri sebagai euatu fungsi yang mem
berikan bantuan kepada manajemen melalui pengidentifika6i 
an dan pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh manaje.'- 
men. Namun dalam hal ini bukan berarti pula pemeriksa in
tern bertanggung jawab atas pemecahan masalah atau seba - 
gai pelaksana atas rekomendasi yang telah diberikan sendi 
ri kepada manajemen. Tanggung jawab pelaksanaan pemecahan 
masalah tetap berada pada pihak manajemen dari unit opera 
sional yang bersangkutan. Oleh karena itu penempatan posi 
si pemeriksa intern dalam kegiatan tindak lanjut ini meru 
pakan faktor yang penting pula. Dalam hal ini penempatan- 
yang tepat biasanya dengan menggunakan departemen lain mi 
salnya departemen keuangan sebagai koordinator dalam kegL 
atan tindak lanjut ini. Dalam pendekatan ini semua
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kegiatan koreksi dilakukan oleh departemen yang bersangku 
tan dan dilaporkan kepada piliak koordinator, sebalikmya - 
koordinator dapat menegur jika terjadi keterlambatan da - 
lam pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan* Pemeriksa intern 
dalam hal ini akan memberitahukan kemajuan pekerjaan baik 
secara langsung dengan tembusan eurat yang dikirim lang - 
sung ke koordinator atau dengan memelihara hubungan khu- 
sue dengan piliak koordinator. Dalam hubungan ini juga pe
meriksa intern dapat dimintai bantuan atas dasar baik o - 
leh koordinator raaupun oleh manager operaeional yang ber- 
sangkutan untuk peraecahan masalah tertentu. Hal penting - 
dalam masalah tindak lanjut ini adalah bahwa kepastian ke 
giatan tindak lanjut ini harus dijamin tegas dalam kebi - 
jak6anaan perusahaan, dimana tanggung jawabnya harus je - 
las ditempatkan pada individu atau pihak yang bersangku - 
tan.

D. Pengelolaan departomen. pemeriksaan intern

Sebagaimana departemen-departemen lain dalam struk- 
tur organisasi perusahaan maka, departemen pemeriksaan in 
tern harus dilakukan pengelolaan dengan cara sederaikian - 
rupa sehingga mampu memenuhi tujuannya.Dalam hal ini tuju 
an tersebut dibedakan dalam dua macam yaitu :

a.Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaima
na yang telah dibebankan oleh manajemen organisasi 
kepada departemen pemerieaan intern.
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b.Untuk meraastikan bahwa semua sumber daya yang ada 
dalarn departemen pemeriksaan intern dimanfaatkan - 
secara efisien dan efektif.

Tujuan untuk memenuhi tugas dan tanggung kepada raana 
jemen organisasi ifta adalah wajar,eebagaimana pengertian- 
atau definisi daripada pemeriksaan intern. Dal^m lial ini 
adalah sebagai partner manajemen operasional untuk menga- 
rahkan kegiatan operasional-melalui jasa pemeriksaannya - 
agar suaaya kegiatan operasional tersebut eesuai dengan a 
rah pencapaian tujuan organisasi. Untuk dapat melakukan - 
hal tersebut maka departemen peraeriksaan intern harus mem 
punyai suatu pernyataan tuga6, tanggung jawab dan wewe - 
nang yang jelas yang telah disetujui oleh manajemen orgar 
nisasi dan diterima oleh dewan pimpinan atau komisarie or 
ganisasi perusahaan. Dengan pernyataan (tertulis) mengena 
1 tugas, tanggung jawab dan wewenang tersebut maka depar
temen pemeriksaan intern akan mempunyai batasan yang je- 
las pula dalam rangka melakukan kegiatannya. Batasan atau 
ruang liugkup kerja tersebut akan meinberikan arah kerja - 
yang efektif bagi departemen pemeriksaan intern dalam me
lakukan kewajibannya.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan manajemen a- 
dalah perencanaan, demikian pula halnya dengan masalah tna 
najemen departemen pemeriksaan intern. Perencanaan dibuat 
agar seraua kegiatan peraeriksaan dapat searah dan menunjang
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ke arah pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan •
Pemeriksaan intern yang dilakukan tidak hanya unt\jk 

satu unit saja dalam organisasi. Oleh karena itu dalam pe 
rencanaan untuk suatu periode tertentu perlu dipertimbang 
kan unit mana yang akan dilakukan pemeriksaan, dengan mem 
pertirabangkan pula faktor-faktor seperti kompleksitas u - 
nit, pengalaman pada masa lalu dan lain-lain. Dengan kata 
lain perencanaan dalam langkah awalnya harus ditentukan - 
tujuan apa yang akan dlcapai oleh departemen pemeriksaan- 
intern melalui kegiatan pemeriksaannya dalam periode ter
tentu.

Dari uraian di atas menunjukkan secara implisit ada- 
nya kendala waktu dalam kegiatan perencanaan departemen - 
pemeriksaan intern. Dalam hal ini agar tujuan pemeriksaan 
dapat tercapai secara efektif maka, pemeriksa intern har* 
b u s  dapat melakukan tugasnya tepat pada waktu dimana situ 
asi sensitif sedang berlangsung sehingga pengamatan dapat 
dilakukan. Dilaia pihak kehadirannya dalam unit operasio
nal harus diperhitungkan agar sedapat mungkin tidak raeng- 
ganggu kegiatan unit tersebut, sebab disamping mengganggu 
staff operasional umumnya tidak raempunyai waktu yang cu- 
kup untuk meraberikan penjelasan dan keterangan yang dapat 
raemberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah 
yang sedang diperik6a. Dengan deinikian keefektifan peme - 
riksaan tidak terganggu. Faktor lain yang juga mempengaruhi
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kendala waktu adalah lokaei pemeriksaan yang berbeda -be- 
da. Dalam hal ini eelain tujuan efektifitas yang harus di 
perhatikan juga masalah efisiensi dalam melakukan pemerik 
saan. Oleh karena itu dalam kegiatan perencanaan ini ha - 
rus diperhitungkan pula anggaran pemeriksaan. Aaggaran pe 
meriksaan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan £e- 
meriksaan intern. Dengan demikian pemilihan tujuan peme - 
riksaan harus dise6uaikan dengan kemampuan dana yang ada 
sehingga kegiatan pemeriksaan dapat terarahkan dengan ba 
ik. Penyusunan anggaran pemeriksaan tersebut juga erat hu 
bungannya dengan perencanaan staff pemeriksa dari departe 
men pemeriksaan intern. Hal ini dikarenakan dengan angga
ran yang tersedia pimpinan departemen pemeriksaan intern- 
haru6 merencanakan kompOsisi staff yang menyangkut keahli 
an, pengalaman atau pengetahuan yang diperlukan dalam ke
giatan pemeriksaan intern. Terraasuk juga dalam hal ini a- 
dalah rencana pengembangan sumber daya manusia di departe 
men pemeriksa intersuntuk memenuhi tuntutan perkembangan 
ilmu pemeriksaan intern maupun perusahaan itu sendiri.

Disamping itu perencanaan pemeriksaan intern juga 
harus memperhatikan pekerjaan yang akan dilakukan oleh a- 
kuntan pablik. Koordinasi antara kedua belah pihak ini 
perlu untuk menghindari duplikasi pemeriksaan disamping - 
penggunaan secara maksimal pengetahuan khusus mengenal pe 
rusahaan,yang dimiliki oleh pemeriksa intern. Perencanaan
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harus memperhatikan area pekerjaan yang dilakukan bersama, 
pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik- 
yang dapat dilakukan oleh pemeriksa intern dapat diguna - 
kan sebagai upaya penghematan biaya pemeriksaan, atau pe
meriksaan atas unit-unit organisasi yang baru yang tidak- 
dipilih unttuk diperiksa oleh akuntan publik. Dalam haL 
ini juga pemeriksa intern harus menyediakan kertas kerja- 
untuk direview oleh akuntan publik sebagai salah satu pro 
sedur standar profesional.

Dalam kegiatan pengelolaan organisasi tidak akan lu- 
put dari masalah pengawasan unsur-unsur dalam organisasi. 
Demikian pula halnya dengan departemen pemeriksaan intern 
meskipun fung6inya adalah sebagai management control atas 
pengawasan yang lain namun, tetap^harus dilakukan pengawa 
san atas departemen pemeriksaan intern itu sendiri sebaga 
salah satu unsur dalam organisasi- Pengawasan ini dimak - 
sudkan agar adanya suatu jaminan kualitas atas pekerjaan- 
pemeriksa intern dalam memberikan bantuan kepada manaje - 
men untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disampiig 
itu juga untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada da - 
lam departemen pemeriksaan intern dapat dipergunakan seca 
ra efisien dan efektif. Dalam hal ini kegiatan pengawasan 
dapat dilakukan dengan dua macam yaitu pengawasan dari da 
lam departemen pemeriksaan intern sendiri dan pengawasan- 
dari luar departemen pemeriksaan intern.
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Pengawasan dari dalam departemen dapat menggunakan - 
anggaran pemeriksaan sebagai alat ukur dari kegiatan pe - 
ngawasan tersebut. Dalam hal ini pengukuran dilakukan a- 
tas penggunaan biaya tenaga pemeriksa intern dan waktu da 
ri pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Disamping itu penga
wasan dilakukan atas kegiatn pemeriksaan intern yang dila 
kukan oleh staff pemeriksa intern. Hal ini dilakukan un - 
tuk mengevaluasi seberapa jauh peraeriksa intern dapat me
lakukan tugas pemeriksaannya secara efektif. Untuk itu da 
pat digunakan suatu bentuk laporan keraanjuan pemeriksaan- 
sebagai alat ukur dalam pengawasan tersebut, serta penila 
ian kertas kerja sebagai suatu output daripemeriksa intern 
dalam melakukan tugasnya.

Pengawasan yang dilakukan atas departemen pemeriksaai 
intern oleh pihak luar departemen, bersifat sebagai inde
pendent review. Ruang lingkup pengawasan ini meliputi ke- 
bijaksanaan dan tanggung jawab departemen, strnktur orga
nisasi, masalah prosedur administrasi pemeriksaan, penggu 
naan personalia, hubungan dengan departemen yang lain ser 
ta hubungan dengan akuntan publik. Tujuan utama dari peng 
awasan ini adalah untuk menilai’-pemenuhan tugas dan tang- 
gung jawab departemen pemeriksaan intern sebagaimana yang 
telah ditetapkan oleh manajemen maupun penilaian tingkat- 
efisiensi dan efektifitas departemen dalam melakukan kegi 
tan pemeriksaannya. Dalam hal ini penugasan pengawasan -

1 0 1 .
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dapat dilakukan oleh akuntan publik, konsultan manajemen, 
ataupun pemeriksa Intern yang berpengalaman naraun yang ba 
ru akan ditempatkan atau diperkerjakan dalara organisasi - 
perusahaan. Siapapun pengawae tereebut pada prinsipnya,ha 
rus memenuhi kriteria sebagai seorang independent review
er yaitu pihak atau orang yang berkorapeten untuk melakukan 
pengawasan dan tidak meraihak (independen) dari berbagai - 
pihak yang ada dalam organisasi.

4 . Kesimpulan mengenai hipotesa dan pendapat beberapa pe- 
nulis.

Dalam dunia usalia upaya efisiensi manajemen bukanlah 

hal yang asing lagi, bahkan dalam perkembangan perBkonomi 
an seperti akhir-akhir ini, efisiensi lebih merupakan tun 
tutan agar supaya badan usaha dapat mempertahankan hidup- 
nya serta melakukan perkembangan, Dalam maknanya, efisien 
si lebih mengarali pada upaya untuk mencegah atau mengurar 
ngi kesalahan, pemborosan dan penyimpangan atas pemanfaa- 

tan sumber-sumber daya organisasi. Hal ini dipertegas de- 
ngan pengertian efisiensi raenurut Larry yaitu:

"Efficiency is conaerned with how well an organizati
on used its resources at a particular level of acti 
vity. " 22

102.

22 Larry P.Bailey, Contemporary Auditing. Harper and - 
Row published, Nww York, 1979»P- 5
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Dengan demikian pengertian efisiensi manajemen adalah me
nyangkut suatu proses pemanfaatan sumber-sumber daya orga 
nisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, di- 
mana proses kegiatan tersebut harus diarahkan pada peman
faatan yang soefisien mungkig. Untuk itu dibutuhkan sua
tu alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan meng 
awasi semua kegiatan operasional perusahaan baik yang ber 
sifat financial maupun yang non financial, dengan cara se 
demikian rupa agar dapat menjamin tercapainya efisiensi - 
dalam kegiatan operasional tersebut.

Alat yang dimaksud tersebut acfelah, suatu sistem 
yang menyeluruh yang meliputi rencana organisasi serta se 
mua metode dan ketentuan-ketentuan yang terlcoordinir pada 
perusahaan, yang dikenal eebagai suatu sistem internal - 
control- Dengan alat ini diharapkan pemborosan, kesalahan 
maupun faktor-faktor inefisiensi lainnya dapat dihindar - 
kan sedini mungkin. Mengenai hal ini Hadibroto mengatakan 
sebagai berikut:

"Sistem pengawasan (internal control) yang baik mem- 
punyai tujuan untuk melindungi harta benda perusaha 
an dengan cara meniadakan pemborosan, penyelewengan 
dan meningkatkan efisiensi kerja dari seluruh anggo 
ta organisasi perusahaan. "23

103.

23 Hadibroto, Pengawasan Intern (Internal Control). Ma 
salah Akuntansi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonorai, - 
karta, 1980, hal. 19
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Dengan demikian euatu sistem pengawasan intern merupakan 
hal yang penting bagi organisasi perusahaan yang ingin me 
lakukan efisiensi manajemen. Namun perlu juga disadari - 
bahwa bagaimanapun sistem pengawasan intern hanyalah seke 
dar alat atau cara dari keseluruhan sistem pengawasan, 0- 
leh karena itu agar dapat tercapai tujuan daripada sistem 
pengawasan itu sendiri maka harus diperhatikan faktor pen 
dukung utama keefektifan sistem tersebut. Dalam hal ini - 
manusia yang terlibat dalam kegiatan sistem pengawasan a- 
dalah faktor utama tersebut. Apabila manusia atau karya - 
wan yang terlibat dalam sistem pengawasan intern tersebut 
tidak mematuhi metode dan ketentuan yang terkoordinir 
yang diperlukan agar sistem pengawasan intern dapat efek- 
tif maka, pengadaan sistem:tersebut dalam organisasi peru 
sahaan akan merupakan suatu pemborosan. Oleh karena itu - 
manajemen organisasi berkepentingan untuk mendapatkan sua 
tu keyakinan bahwa sistem pengawasan intern telah berja - 
lan sebagaimana meetinya. Manajemen harus yakin bahwa her 
ta perusahaan telah cukup dilindungi, bahwa semua kebijak 
sanaan, rencana dan prosedur yang ditetapkan telah dipatu 
hi, bahwa informasi keuangan dan operasi telah cukup di6a 
jikan dan dapat diandalkan, bahwa sumber-sumber daya te - 
lah digunakan secara efisien.dan ekonomis, bahwa kegiatan 
operasional telah dilakukan ke arah pencapaian tujuan dan 
easaran organisasi.

1 0 / f .
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Dari uraian dl ataa menunjuk pada suatu per$n panting 
ya,ng dapat dilakukan oleh pemeriksa intern dalam rangka - 
merabantu manajemen untuk meningkathan efieiensi. Hal :.ini 
dikarenakan fungsi pemeriksa intern dalam organisasi ada- 
lah untuk memeriksa dan mengevaluasi kete£atan dan keefek 
tifan pengawasan yang lain, termasuk dalam hal ini adalah 
sistem pengawasan intern. Dalam hal ini Hadibroto mengata 

kan bahwa:
flUntuk menjaga agar pelaksanaan sistem pengawasan in 
tern dapat berjalan dengan baik maka, untuk perusa- 
haan yang cukup besar umumnya memerlukan suatu bagi 
an khusus yang disebut Internal Audit."

Dibutuhkannya suatu fungsi pemeriksaan intern sebe - 
narnya adalah sesuatu yang wajar. Hal ini dikarenakan pa
da prinsipnya fungsi pengawasan adalah untuk mencegah dan 
mengurangi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan atas pe - 
manfaatan sumber daya organisasi. Namun sejalan dengan - 
perkembangan organisasi itu sendiri baik yang menyangkut- 
skala operasi maupun kompleksitasnya menimbulkan tanda ta 
nya apakah fungsi pengawasan telah mampu berfungsi seba - 
gatmana mestinya. Untuk itu manajemen perlu diyakinkan me 
lalui fungsi pemeriksaan intern ini. Hal ini -disinyalir- 

oleh Howard F.Sett^er dalam pernyataannya sebagai berikut

105.

Zk Ibid. hal 19
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"The growing recognition by management of the bene - 
fit of good internal control and the complexities - 
of adequte system of internal control in large orga 
nization, have led to the development of internal a 
uditing as a form of control over other internal - 
control. "oc

Sebagaimana yang sisebutkan di atae bahwa fungsi pear 
ngawasan pada prineipnya adalah bertujuan agar kegiatan o 
perasional perusahaan dapat dilakukan eeefektif dan efisi 
en mungkin, termasuk dalam hal ini adalah tujuan daripada 
sistem pengawasan intern. Karena fungsi pemeriksa intern- 
adalah mereview sistem pengawasan organisasi maka, dapat 
dtikatakan bahwa orientasi kerja pemeriksa intern juga ada 
lah efisiensi dari operasi manajemen. Hal ini ditegaskan- 
oleh J:.B. Heckert dan J.D* Willson yaitu:

"The broad obyective of internal auditing is to ass
ist management in achieving the most efficient ope
ration and administration of the business enterpri
se.'^

Efisiensi dari kegiatan operasi manajemen organisasi 
merupakan salah satu faktor untuk meucapai tujuan maksima 
lisasi laba perusahaan. Dalam hal ini pemeriksa intern me 
lalui fungsinya mampu untuk mengarahkan atau membantu ma- 
najemen mencapai tujuan ini, sehingga pemanfaatan secara

106.

25Howard F.Settler, Auditing principles, fourth editi 
on, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliff, New Jersey, 1980- 
page 81.

Heckert and J.D. Willson, Controllership. 2nd. 
edition, The Ronald Press Co, New York, 1963, page 672
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efektif atae fungsi pemeriksaan intern akan memberikan - 
manfaat yang beear bagi manajemen. Namun patut disayang - 
kan justru permasalahan yang berkenaan dengan pemeriksaan 
intern ini adalah pemanfaatannya yang masih kurang efek - 
tif dalam kegiatan organisasi perusahaan. Memang efisien
si operasi merupakan hal yang penting namun, keefektifan- 
dalam pencapaian tujuan termasuk dalam penggunaan fungsi 
pemeriksaan intern, adalah hal yang kriti6 yang harus di- 
perhatikan oleh manajemen. Hal ini ditegaskan oleh Peter- 
F.Drucker antara lain:

"A manager responsibilities require performance that 
is both efficient and effective, but although effi
cient is important, effectivenes is critical.'^

Keefektifan merupakan variabel kunci dari keberhasilan 6U 
atu upaya organisasi. Demikian juga dengan pemanfaatan - 
fungsi pemeriksaan intern, semakin efektif dalam pemanfaa 
tannya oleh manajemen organisasi maka fungsi pemeriksaan- 
intern benar-benar merupakan 'problem-solving partnership1 

bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi perusaha
an. Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektifi - 
tas fungsi pemeriksaan intern harus diperhatikan sehingga 
potensi yang*ada dalam fungsi ini dapat dimanfaatkan sema 
xiraal mungkin oleh manajemen.

27 James A.F.Stoner, Management. 2nd. edition, Prenti- 
ce-Hall Inc. Englewood Cliff, New Jersey, 1982, p. lif.

107.
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Unsur dasar dalam pengembangan suatu organisasi yang 
efektif adalah unsur manusia. Demikian pula halnya dengan 
departemen pemeriksaan intern, keefektifannya dimulai de
ngan adanya pmeriksa intern yang bekerja secara efektif . 
Hal ini dapat dimengerti karena pada dasarnya suatu orga
nisasi adalah sekumpulan orang -orang yang bekerja - untik 
suatu tujuan tertentu. Faktor-faktor yang raempengaruhi e- 
fektifitas raanusia ini antara lain menyangkut keudukannya 
dalam organisasi secara keseluruhan dan kemampuan profesi 
onal yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kedudukan pemeriksa intern dalam organisasi perusaha 
an atau status organisasinya haruslah sedemikian rupa se- 
hingga ia mendapatkan dukungan manajemen dalam melakukan- 
pekerjaannya dan dapat bersikap independen. Dengan dukung 
an manajemen tersebut 'diharapkan pemeriksa intern akan da 
pat bekerja sama dengan pihak manajer unit operasi untuk 
melaksanakan pemeriksaan, babkan tidakjhanya manajer le
vel tertentu namun pada seraua level manajer,kalau memang 
hal itu dibutuhkan demi kegiatan pemeriksaan intern. Hal 
ini ditegaskan oleh Gill Courtemanche dalam bukunya 'The- 
New Internal Auditing1 bahwa:

"The purpose of organizational status, on other hand 
is to confer sufficient 'power' to the auditor to e 
nable him to perform his work effetively

108.

28Gill Courtemanche, The New Internal Auditing. j0hn 
Wiley & Sons, New York, 1986, p.3*f
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Disamping itu status organisasi yang tepat haruslah diiku 
ti pemberian fungsi yang tepat pula, sehingga pemeriksa - 
intern mampu untuk bersikap mental independen. Hal ini di 
karenakan sikap mental yang independen adalah suatu per - 
syaratan mutlak agar kebijaksanaan yang diambil oleh peme 
riksa intern tidak berat sebelah. Pemeriksa intern yang 
mampu untuk bersikap independen terhadap obyek yang dipe
riksa dan mendapat dukungan penuh dari manajemen organisa 
si merupakan langkah awal yang baik dalam rnenuju pemerik
saan intern yang efektif.

Unsur manusia sebagai faktor efektifitas pemeriksaan 
intern berarti mengacu pula pada bagaimana upaya untuk - 
memperoleh sumber daya manusia yang baik, kemampuan apa 
yang diperlukan agar pemeriksaan intern dapat efektif dan 
program apa yang perlu bagi departemen pemeriksaan intern 
sehingga fungsinya dapat efektif. Jawaban atas pertanyaan 
pertanyaan tersebut mengacu pada masalah kemampuan profe
sional yang perlu dimiliki oleh departemen pemeriksaan in 
tern maupun pemeriksan intern itu sendiri. Secara ringkas 
kemampuan profesional itu menyangkut kriteria keahlian a- 
tiau pengalaman dan pendidikan yang ditetapkan oleh depar
temen pemeriksaan intern dalam menerima pegawainya. Kemam 
puan pemeriksa intern untuk melakukan hubungan kemanusia- 
an, komunikasi yang baik, serta mengikuti suatu program - 
pengembangan yang ditujukan untuk memberikan pendidikan -

109..
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kepada pemeriksa intern sehingga kemampuannya selalu sesu 
ai dengan perkembangan ilmu pemeriksaan intern maupun pe
rusahaan itu sendiri. Kemampuan profesional ini merupakan 
tanggung jawab departemen pemeriksaan intern sehingga se
bagai suatu fungsi dalara organisasi dapat berjalan dengan 
efektif. Disamping itu. juga menjadi tanggung jawab peme - 
riksa intern sehingga pelaksanaan pemeriksaan itu ’sendiri 
dapat berjalan efektif. Pada akhirnya dari keduanya akan 
raengarah pada 6uatu upaygi pemeriksaan intern yang efektif 
pula.Sebagaimana yang ditegaskan oleh Atkinson, Brink dan 
Witt bahwa:

"Professional proficiency is the interesting terms- - 
that encompasses the achievement of total effective 
nes of the entire internal auditing effort. "29

Posisi dan kemampuan profesional pemeriksa intern a- 
kan dapat dinilai dalam kegiatan pelaksanaan pemeriksaan- 
intern, namun pelaksanaan^itu harus.dilakukan sedemikian- 
rupa sehingga . pemeriksaan intern dapat dikatakan efek
tif. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pengertian peme
riksaan intern maka ’dalam pelaksanaan pemeriksaannya peme 
riksa intern haruslah selalu berorientasi pada manajemen. 
Dengan kata lain pemeriksa intern haruslah lebih bersikap 
sabkgai problem solving partnership bagi manajemen dan

1 1 0 .

29 R.M.Atkinson,Victor Z.Brink and H.Witt, Modern In - 
ternal Auditing .John Wiley & Sons, New York, 1986, p.
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bukannya sebagai polisi yang mencari-cari kesalahan mana
jemen dalam melakukan kegiatan operasi. Untuk itu suatu 
ruang lingkup yang jelas harus dimiliki oleh pemeriksa in 
tern. Dalam hal ini pemeriksa intern dalam memberikan ja- 
sa auditnya haruslah mengarah pada pemberian nasehat yang 
bersifat konstruktif yang akan memberikan bantuan kepada 
manajemen organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara - 
yang lebih baik. Oleh karena itu ruang lingkup yang meli
puti pemeriksaan dan penilaian ketepatan sistem pengawasaa 
intern dan kualita6 pelaksanaannya adalah tepat bagi peme 
riksa intern. Hal ini dikarenakan sebagaimana diuraikan -
dirauka bahwa, ruang lingkup tersebut fcefcdiri dari kegiatai 
kegiatan untuk menguji kecukupan dan keterandalan informa
si, keta&tan terhadap rencana, prosedur dan kebijaksanaan 
pengamanan harta, keekonomisan dan efisiensi penggunaan - 
sumber daya, serta pencapaian tujuan organisasi - kesemua 
nya itu merupakan pendekatan pemeriksa intern yang bersi^ 
fat konstruktif. Pendekatan ini yang dikenal sebagai mana 
gement atau operational audit merupakan upaya pemeriksa - 
intern yang efektif dalam memberikan jasanya kepada mana
jemen organisasi. Karena dengan pendekatan ini pemeriksa- 
intern akan mendasarkan kerjanya, mulai dari perencanaan- 
hingga penyusunan laporan serta tindak lanjutnya, - pada 
sisi manajemen sebagai pihak yang membutuhkan bantuan da
lam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan-

1 1 1 .
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dengan cara yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang - 
dinyatakan oleh Albert W.White,Jr. dalam majalah The Into:
nal Auditor bahwa,

"One of the most effective ways to develop manage - 
ment or operational audit approach is to design au
dit programs to stimulate constructive suggestion1.'̂

Pendekatan operational audit ini didukung oleh Prof.Soe - 
mardjo Tjitrosidojo dalam bukunya Bunga Rampai Menuju Pe- 
raeiksaan Pengelolaan bahwa, untuk dapat efektif ruang ling 
Bcup pemeriksa intern haruslah meliputi a6pek-aspek opera
sional namun dengan tetap bersikap sedemikian rupa sehing 
ga mampu melakukan pemeriksaan secara obyektif. Dengan de 
mikian pemeriksa intern akan dapat menemukan berbagai si- 
tuasi yang menyebabkan pemborosan atau inefisiensi.

Dan pada akhirnya dalam kegiatan pemeriksaan intern- 
raempunyai bentuk atau pedoman pelaksanaan yang sudah umum 
bagi pelaksanaan suatu pemeriksaan. Proses tersebut meli- * 
puti perencanaan pemeriksaan untuk suatu periode tertentu, 
pemeriksaan dan pengevaluasian informasi, pengkomunikasi- 
an hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas hasil pemerik 
saan. Proses pemeriksaan seperti tersebut di atas BUdah 

merupakan bnetuk baku yang Jiarus diikuti bagi setiap

1 1 2 .

30Albert W.White Jr, The Essentials of an Effective - 
Internal Audit Denartement. The Internal Auditor, April ,
1975
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pemeriksa intern agar dapat tercapai tujuan daripada kegi
atan pemeriksaan intern dalam organisasi perusahaan.

Pemeriksaan intern sebagai euatu fungsi, mempunyai -
sifat yang saraa dengan fungsi-fungsi yang lain yang ada 
dalam organisasi perusahaan. Fungsi pemeriksaan intern ju 
ga mempunyai sumber-sumber. daya yang digunakan untuk men- 
jalankan aktivitas operasionalnya, mempunyai tujuan seba
gai arahan kegiatan fungsi, mempunyai wewenang dan tangv- 
gung jawab sebagai batasan kerja, mempunyai kebijaksanaan 
dan prosedur sebagai pedoman kerja dan unsur-unsur fungsi 
lainnya- yang kesemuanya itu bertujuan untuk menunjang - 
tercapainya tujuan organisasi perusahaan secara keselurur 
han. Dengan demikian haruslah ada suatu pengelolaan atas 
fungsi pemeriksaan intern, yang baik sehingga dapat membe 
rikan sumbang asihnya kepada organisasi perusahaan. Disam 
ping untuk mencapai tujuan, manajemen atas fungsi pemerik 
saan intern juga untuk menjaga agar arahan kegiatan fung
si dapat searah dan selaras dengan kegiatan organisasi se 
cara keseluruhan, serta untuk mencapai efisiensi dan efek 
tifitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern.

Dalam konsep efisiensi dan efektifitas,Peter F.Druc- 
ker menguraikan bahwa efektifitas adalah melakukan peker- 
jaan yang benar (doing the right things), sodang efisien
si adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things- 
right). Bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting

113*
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llif.
adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar - 
tetapi bagairaana menemukan pekerjaan yang benar dan merau- 
satkan suraber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut^
Hal ini berarti menuntut adanya suatu pengelolaan atau ma 
najemen atas departemen pemeriksaan intern sedemikian ri>- 
pa sehingga dapat bekerja secara efektif.

Untuk dapat melakukan manajemen atas fungsi pemerik
sa intern dengan baik maka langkah awal adalah penetapan- 
tujuan, v/ewenâ ng dan tanggung jawab yang jelas atas fung
si pemeriksa intern dalam organisasi perusahaan. Dengan - 
demikian maka fungsi pemeriksa intern akan mempunyai bata 
san kerja yang jelas. Disamping itu dengan adanya pedoman 
tersebut maka fungsi pemeriksa intern akan lebih mudah di 
terima oleh fungsi lain (auditee), karena adanya saling - 
pengertian atas latar belakang kerja dari masing-masing - 
fungsi tersebut. Dalam hubungannya dengan pemeriksa eks - 
tern maka pemeriksa intern haruslah melakukan koordinasi- 
yang baik dengan mereka. Hal ini dikarenakan pemeriksa dx 
tern juga berkepentingan dengan penugasan pemenriksaan a- 
tas perusahaan. Oleh karena itu agar pengelolaan kegiatan 
peneriksaan dapat memberikan manfaat yang maximal bagi 
perusahaan maka koordinasi dengan pemeriksa ekstern harus

31 T.Hani Handoko, Manaiemen. edisi 2, BPFE Jogjakarta 
1989, hal. 7
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dilakukan secara efektif.
Disamping itu manajemen atas fungsi pemeriksaan in - 

tern tidak lepas pula dari faktor unsur-unsur kegiatan ma 
najemen organisasi. Dalam hal ini fungsi pemeriksaan in - 
tern harus pula menerapkan perencanaan kegiatan pemeriksa 
an untuk suatu periode waktu, penetapan kebijaksanaan dan 
prosedur eebagai arahan kerja, pengembangan cumber daya - 
manusia untuk memberikan motivasi maupun karena tuntutan- 
perkembangan, dan memberikan jaminan atas kualitas pelak
sanaan pemeriksaan melalui kegiatan pengawasan. Dan dapat 
dikatakan bahwa manajemen yang baik atas fungsi pemeriksa 
an intern merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan kerja 
pemeriksaan intern yang efektiff,sehingga tujuan untuk e- 
fisiensi manajemen organisasi secara keseluruhan dapat - 
tercapai.

Dengan demikian eetelah penulis ;
a. Melakukan pembahasan mengenai peranan pemeriksa - 

intern dalam efisiensi sebagai bagian dari .total 
sistem internal control.

b. Membahas uraian mengenai fungsi peraeriksa intern- 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas - 
kerjanya secara umum.

c . Menukilkan pondapat daii beberapa penulis yang 
isinya seiring dengan arah pembahasan, yang digu
nakan sebagai dasar deduktif untuk pembuktian hipc 
tesa kerja
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maka penulis sampai pada kesitapulan bahwa hipoteea - 
yang telah penulis ajukan pada bab 1 sudah benar dan ter- 
bukti secara teoritis.
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B A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulah
Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab II 

mengenai landaean teoritis dari sistem pengawasan intern- 
dan pemeriksa intern sebagai bagian yang integral dari pe 
ngawasan intern, yang merupakan problem solving partner 
ehip bagi manajemen, dimana dengan tugas khususnya unttfc 
mengevaluasi keefektifan dari sistem pengawasan intern - 
dan mutu pelaksanaan manajemen dalam menjalankannya -raenm 
tun ke arah pembahasan mengenai pentingnya suatu efektifi 
tae pemeriksaan intern. Disamping itu dalam pembahasan di 
bab III mengenai faktor-faktor yang 6ecara umum mempenga- 
ruhi efektifitas kegiatan pemeriksaan intern dan dicantum 
kan pula pendapat dari beberapa penulis mengenai efektifi 
tas pemeriksaan intern maka, dapat disimpulkan sebagai be 
rikut:

a.Dalam proses perubahan suatu badan usaha baik yang 
bersifat intern (perkembangan skala usaha) maupun- 
yang bersifat eksfcern (Tingkat persaingan) maka, 
efisiensi merupakan antisipasi yang penting untuk 
raempertahankan kelangsungan hidup dan melakukan u- 
paya perkembangan usaha.
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b.Efisiensi pada dasarnya merupakan arahan dari kon- 
sep pengawasan, dalam hal ini adalah sistem penga
wasan intern. Dengan sistem ini dilakukan pongawa- 
san dan pengendalian atas seluruh aktivitas perusa 
haan dalam rangka mencapai tujuan.

c.Sebagai suatu sistem atau cara, eistem pengawasan- 
intern juga tidak luput dari kemungkinan keleraahan, 
kekurangan dalam prakteknya. Oleh karena itu mana
jemen membutuhkan suatu kegiatan review atas sistsn 
pengawasan intern untuk menilai apakah sisten tea> 
sebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

d.Pemeriksa intern dalam fungsi pemeriksaan intern - 
organisasi perusahaan mempunyai potensi untuk meme 
nuhi kebutuhan manajemen seperti yang tersebut pa
da butir c .

e.Dalam kenyataannya masih sering terjadi kesalahpa- 
haman atas fungsi pemeriksaan intern dalam organi
sasi. Hal ini menjadikan fungsi pemeriksaan intern 
tidak dapat secara efektif melakukan tugasnya. De
ngan kata lain efisiensi melalui sistem pengawasan 
intern adalah hal penting bagi manajemen, tetapi e 
fisiensi tak mungkin tercapai tanpa adanya efekti
fitas fungsi pemeriksaan intern yang mereview sis- 
tem pengawasan intern dalam organisasi perusahaan 
(yang cukup bosar).
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f.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi 
pemeriksaan intern secara umum meliputi; posisi - 
fungei pemeriksaan intern dalam struktur organisa
si, kemampuan profesional yang dimiliki oleh depar 
teraen pemeriksaan intern maupun pemeriksa intern i 
tu sendiri, pelaksanaan pemeriksaan intern (melipu 
ti ruang lingkup dan proses pemeriksaan), dan peng 
elolaan atas departemen pemeriksaan intern.

2. Saran
Dari hasil studi kepustakaan yang penulis lakukan den 

pembahasan yang penulis lakukan di bab III maka .saran-sa 
nan yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

a*Dalam konsep ekonomi Indonesia yang menuju era 
tinggal landas, efisiensi hendaknya merupakan fokus 
utama bagi perusahaan yang menginginkan perkembang 
an usahanya.

b.Untuk dapat mengarahkan kegiatan operasi secara e- 

fisien maka tidak dapat tidak suatu 6istem pengawa 
6an intern yang bertujuan untuk efieiensi manaje - 
men operasi perlu diterapkan oleh perusahaan terse 
but.

c.Dalam prakteknya (bagi perusahaan yang cukup besar) 
untuk menjatnin siatem pengawasan intern yang dite
rapkan dapat melakukan tugasnya sebagaimana mesti- 
nya maka perlu penerapan suatu fungsi pemeriksaan
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intern yang dapat berfungsi secara efektif, dalan 
melakukan tugasnya mambantu manajemen organisasi.

d.Untuk dapat memperoleh suatu fungsi pemeriksaan in 
tern yang efektif maka manajemen organisasi perusa 
haan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempe
ngaruhi efektifitasnya seperti yang diuraikan dalan 
bab III.

e.Pembentukan organisasi profesi pemeriksaan intern- 
seperti The Institute of Internal Auditors Indone
sia Chapter, Forum komunikasi Satuan Pengawas In - 
tern,adalah hal yang sangat tepat bagi perkembang- 
an pemeriksaan intern di Indonesia. Namun untuk- 
mendukung perkembangan itu, perlu untuk pemikiran- 
penetapan suatu standar pelaksanaan profesi (sema- 
cam N o m a  Pemeriksaan Akuntan bagi Akuntan Publik), 
Sehingga terdapat suatu tolok ukur mengenai efekti 
fitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern ini,

f.Dalam bidang ilmunya maka, lembaga pendidikan ting 
gi yang bertanggung jawab untuk hal ini, perlu un
tuk mengadakan mata kuliah tersendiri mengenai - 
fungsi pemeriksaan intern. Sehingga potensi yang 
ada dalam kegiatan pemeriksaan intern dapat disum- 
bangkan dalam perkembangan usaha pada khususnya - 
dan perkembangan ekonomi pada umumnya*
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