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 Setiap perusahaan di dunia menjalankan kegiatan operasinya dalam suatu 
urut-urutan tertentu yang umumnya disebut dengan sistem. Dalam suatu 
perusahaan terdapat berbagai macam sistem yang mengatur berbagai kegiatan. 
Sistem dapat berbeda untuk masing-masing jenis perusahaan, sistem yang ada 
tergantung pada jenis perusahaan yang menciptakannya dan kebutuhan 
perusahaan tersebut akan keberadaan sistem. 

 Perusahaan dalam menjalankan sistemnya, memerlukan pengendalian 
terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Pengendalian ini umumnya disebut dengan 
sistem pengendalian internal, yang akan mengendalikan jalannya suatu sistem. 
Baik buruknya suatu sistem dijalankan tergantung pada sistem pengendalian 
internalnya. Semakin baik sistem pengendalian internal, maka akan semakin baik 
pula pelaksanaan sistem tersebut. 

 Pelaksanaan suatu sistem selain bergantung pada sistem pengendalian 
internalnya, juga bergantung pada orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, 
perusahaan dalam melakukan proses penerimaan karyawan harus memperhatikan 
kualitas mutu karyawan tersebut. 

 Sistem pengendalian internal sebagai suatu hal yang berperan penting 
dalam kelancaran suatu sistem harus dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik 
mungkin. Bagaimana perusahaan dapat mengetahui apakah sistem pengendalian 
internalnya telah dibuat dan dijalankan dengan sebaik mungkin? Salah satu cara 
untuk mengetahuinya adalah dengan mengadakan pemeriksaan (audit). Audit ini 
dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. 

 Audit atas sistem pengendalian internal ini perlu dilaksanakan secara 
berkala karena tujuan perusahaan menciptakan sistem pengendalian internal 
adalah mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Selain itu, lingkungan 
bisnis selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karena itulah sistem 
juga harus berubah dan berkembang agar dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan bisnis yang ada, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi 
perusahaan. 

 Pelaksanaan audit tidak hanya untuk mengetahui pelaksanaan suatu sistem 
pengendalian internal. Audit dapat dilaksanakan untuk tujuan-tujuan yang lain, 
antara lain memeriksa kewajaran pelaporan laporan keuangan, kepatuhan 
perusahaan terhadap pelaksanaan peraturan dan pedoman akuntansi yang berlaku, 
serta memeriksa jalannya operasional perusahaan. 

Kata kunci : sistem, sistem pengendalian internal, dan audit.               
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