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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengawasan  

 2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan 

Kata pengawasan berasal dari kata awas berarti ―penjagaan‖. Istilah 

pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry 

berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, 

pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan 

menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) 

(Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97).  

Muchsan juga berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk 

menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan 

pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan) (Muchsan, 1992 : 

38). 

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi 

manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi 

tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan 

tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya 
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sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas 

pengawasan. 

Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen pengawasan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

         Gambar II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara teoretis pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan 

langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan 

internal dan eksternal. 

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara 

pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, 

memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan 
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menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan 

dengan inspeksi (Viktor Situmorang, SH Jusuf Juhir, SH ; 28).  

Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 

laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, 

mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot. 

 

2. Pengawasan Preventif dan Represif 

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat 

mencegah.Mencegah artinya menjaga suatu kegiatan agar tidak terjerumus 

pada kesalahan.  

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan 

atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang dinilai 

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya. 

 

3. Pengawasan Internal dan Eksternal 

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

dalam organisasi itu sendiri (Viktor S, hal 28). Sementara pengawasan 

eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi 

itu. 

Menurut Sudanto (1987) pengawasan adalah segala kegiatan untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan 
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tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.  

Produk dari pengawasan menurut Sujanto : 

Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan informasi 

maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan dapat terlihat 

atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer 

sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan 

tersebut umumnya dikenal dengan tindakan korektif atau corrective action. 

 

Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan 

dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan 

pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, 

sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian 

keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut 

hasil pemeriksaan. 

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis menetapkan standar-

standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem, umpan balik 

informasi, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang 

telah ditentukan terlebih dahulu tersebut, menentukan apakah ada 

penyimpangan dan mengukur kemudaratannya, serta mengambil tindakan 

yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumber daya yang 

digunakan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pengawasan adalah sbb: 

1. Penciptaan standar dan metode pengukuran kinerja. 

2. Pengukuran kinerja yang senyatanya. 
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3. Perbandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan 

penyimpangan-penyimpangan. 

4. Mengadakan tindakan korektif. 

 

Standar yang ditentukan itu berupa standar masukan yang berupa 

usaha kerja, dan standar keluaran berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya 

atau waktu. Pengukuran terhadap kinerja senyatanya adalah untuk melihat 

adanya penyimpangan atau varians antara apa yang terjadi senyatanya dengan 

apa yang diharapkan.  

Pembandingan kinerja senyatanya dengan tujuan atau standar dapat 

menghasilkan kinerja sama dengan standar atau kinerja lain dengan standar. 

Bila penyimpangan yang terjadi itu besar maka perlu tindakan korektif yakni 

perbaikan agar hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Namun, pengawasan bukan bertujuan mencari-cari kesalahan atau 

penyimpangan yang terjadi, melainkan untuk : 

1. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran 

pelaksanan tugas. 

2. Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. 

3. Menekan sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan. 

4. Meningkatkan pelayanan. 

5. Memperlancar segala kegiatan. 

 



 
 

24 
 

2.1.2    Pengawasan yang Efektif 

Melakukan pengawasan terhadap manajemen membutuhkan strategi 

khusus untuk menghadapi berbagai macam karakter manusia yang berada 

dalam lingkup kerjanya. Tidak jarang akan terjadi penolakan terhadap 

pengawasan yang dilakukan. 

Beberapa syarat agar pengawasan efektif menurut Stoner adalah 

sebagai berikut: 

1. Akurat 

Informasi atas prestasi harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu 

sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan 

yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu masalah atau 

menciptakan masalah yang tadinya tidak ada.   

2. Sesuai waktu 

Informasi yang harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika 

akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan. 

3. Objektif dan komprehensif 

Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan 

dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif 

sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan 

sadar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula 

sebaliknya. 
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4. Fokus pada pengawasan titik strategis 

Sistem pengawasan strategik sebaliknya dipusatkan pada bidang-

bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadinya deviasi dari standar, 

atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu sistem 

pengawasan strategik sebaiknya dipusatkan pada tempat di mana tindakan 

perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin. 

5. Realistis secara ekonomis 

Pengeluaran biaya untuk implementasi, pengawasan harus ditekan 

seminimum mungkin, sehingga terhindar dari pemborosan yang tak berguna. 

6. Realistis secara organisatoris. 

Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas 

organisasi. Misalkan individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat 

prestasi yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 

Informasi pengawasan harus di koordinasikan dengan arus pekerjaan 

diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses 

pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. 

Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu 

untuk menerimanya. 

8. Luwes 

Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel 

yang sedemikian rupa, sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak 
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untuk mengatasi perubahan-perubahan yang merugikan atau memanfaatkan 

peluang-peluang baru. 

9. Preskriptif dan operasional 

Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi setelah terjadi deviasi 

dari standar, tindakan perbaikan apa yang perlu diambil. Informasi harus 

sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada 

pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan perbaikan. 

10. Dapat diterima para anggota organisasi 

Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, 

pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang berarti dan diterima. 

Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada 

situasi tujuan tersebut dipertautkan. 

 

Sedangkan menurut Schermerhorn, agar  pengawasan itu efektif, 

haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada hal-hal yang strategis dan pada hasil-hasil. 

2. Berbasis informasi. 

3. Tidak kompleks. 

4. Cepat dan berorientasi perkecualian. 

5. Dapat dimengerti. 

6. Luwes. 

7. Konsisten dengan struktur organisasi. 

8. Dirancang untuk mengakomodasi pengawasan diri. 
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9. Positif mengarah ke perkembangan. 

10. Jujur dan objektif. 

 

2.2 Pengendalian 

 2.2.1 Pengertian Pengendalian  

 Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan 

rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif 

guna penyempurnaan lebih lanjut.  

Randy R Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwijowijoto (2006) 

berpendapat bahwa pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang 

disertai tindakan pelurusan (korektif). 

 Pengendalian berbeda dengan pengawasan. Meski keduanya sama-sama 

merupakan bagian terakhir dari fungsi manejemen, namun memiliki 

wewenang yang berbeda. Pengendalian memiliki wewenang untuk turun 

tangan langsung dalam proses manejemen. Sedangkan pengawasan hanya 

berwenang memberikan saran atas hasil pengawasan yang dilakukan, dan 

tindak lanjutnya dilakukan pada proses pengendalian. 

 Dapat diartikan pula pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. 

Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), 

maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada 

periode tertentu secara berulang kali. 
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2.2.2  Jenis Pengendalian  

 Berdasarkan waktunya, jenis-jenis pengendalian sebagai berikut:  

1. Pengendalian umpan balik (feedback control)  

Bertujuan memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang telah 

selesai dijalankan. Pengendalian ini memungkinkan perbaikan di masa 

mendatang dengan mempelajari apa yang terjadi di masa lampau. Oleh 

karena itu, tindakan perbaikan terjadi setelah kejadian. 

2. Pengendalian simultan (concurrent control)  

Bertujuan menyesuaikan proses yang sedang 

berjalan. Pengendalian real-time ini mengendalian aktivitas pemantauan 

yang terjadi saat ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang 

terlalu jauh dari standarnya.  

3. Pengendalian ke depan (feedforward control)  

Bertujuan mengantisipasi dan mencegah masalah masalah. Pengendalian 

ini memerlukan perspektif jangka panjang. 

 

2.2.3 Asas Pengendalian 

 Harold Koontz dan Cyirl O‘Donnel mengemukakan asas-asas 

pengendalian yaitu: 

1. Asas Tercapainya Tujuan  

Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan 

mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan 

dari rencana. 
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2. Asas Efisiensi Pengendalian 

Pengendalian itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari 

rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. 

3. Asas Tanggung Jawab Pengendalian    

Pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika jika manajer bertanggung 

jawab terhadap pelaksanan rencana. 

4. Asas Pengendalian terhadap Masa depan 

Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan 

penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

5. Asas Pengendalian Langsung 

Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusakan adanya manajer 

bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan oleh manajer, 

atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat 

untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah 

mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik. 

6. Asas Refleksi Rencana 

Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan 

karakter dan susunan rencana. 

7. Asas Penyesuaian dengan Organisasi 

Pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer 

dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. 
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Dengan demikian pengendalian yang efektif harus disesuaikan dengan 

besarnya wewenang manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi. 

8. Asas Pengendalian Individual 

Pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan 

manajer. Teknik pengendalain harus ditujukan terhadap kebutuhan-

kebutuhan akan informasi setiap manajer.  

9. Asas Standar 

Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang 

akan dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanan dan tujuan yang akan 

dicapai.  

10. Asas Pengendalian Terhadap Strategis 

Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang 

ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan. 

11. Asas kekecualian 

Efisiensi dalam pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang 

ditujukan terhadap faktor kekecualian. 

12. Asas Pengendalian Fleksibel 

Pengendalian harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan 

rencana. 

13. Asas Peninjauan Kembali  

Sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang 

digunakan berguna untuk mencapai tujuan. 
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14. Asas Tindakan 

Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk 

mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing, 

dan directing. 

 

2.3  Monevin 

 2.3.1 Pengertian  

Monitoring dan Evaluasi Internal (monevin) merupakan kegiatan 

untuk menjamin mutu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu 

organisasi/lembaga. Monevin membantu unit-unit pelaksana program dalam 

mengukur tingkat pencapaian tujuan. Unit Monevin merupakan mitra bagi 

unit pelaksana kegiatan dalam memberikan masukan pada tahap evaluasi 

program/kegiatan. 

Monevin dilakukan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

akhir kegiatan. Sasaran monevin pada program hibah  adalah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh unit-unit yang menerima hibah yang berasal dari sumber 

luar organisasi. Monevin sering disebut sebagai audit intern.   

Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu 

pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak 

independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan 

auditing disebut dengan auditor.  

Guy (2002:5) telah mendefinisikan audit sebagai berikut :  

―Audit merupakan suatu proses sistematis yang secara obyektif 

memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan 
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pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk 

menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria 

yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan.‖ 

 

 

 Jika dilihat dari pihak yang melakukan pemeriksaan, terdapat dua 

kelompok auditor yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Kedudukan 

dan tanggung jawab di antara kedua kelompok auditor tersebut sangat 

berbeda satu sama lain. Seorang auditor internal bekerja pada perusahaan, 

lembaga pemerintahan, atau perusahaan nirlaba, sedangkan auditor eksternal 

bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).  

Meskipun pihak yang melakukan audit intern merupakan bagian 

dari organisasi yang diaudit itu sendiri, tetapi pelaksanaan audit intern harus 

tetap obyektif dan independen dari aktivitas yang diaudit. Auditor internal 

umumnya melapor kepada manajer senior atau dewan direksi, sedangkan 

auditor eksternal hanya memiliki struktur pelaporan yang terbatas kepada 

kantor akuntan tempat auditor tersebut bekerja dan pihak ketiga (kreditor 

dan investor). 

Audit intern merupakan elemen monitoring dari struktur 

pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau 

efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. 

Definisi audit intern menurut Ikatan Auditor Internal (Institute of 

Internal Auditors – IIA) dikutip oleh Messier (2005:514), mendefenisikan 

audit internal sebagai berikut :  

Audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan 

konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan 
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meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu 

organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan 

sistematis dan disipilin untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola. 

 

 Menurut Hiro Tugiman (2006 : 11) adalah :  

―Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen 

dalam suatu organiasasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi yang dilaksanakan‖ 

 

 Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1995 : 51), 

mendefinisikan internal audit adalah sebagai berikut:  

Internal audit adalah aktivitas penilaian secara independen dalam 

suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan 

keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan 

bantuan bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi 

pimpinan perusahaan. 

 

2.3.2 Fungsi, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Intern 

 Dalam buku ― Risk and system-Based Internal Auditing‖ (2005 : 

1), Robert Tampubolon berpendapat bahwa : ―fungsi audit intern lebih 

berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh 

kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan 

dilaksanakan secara menyimpang‖. 

Sawyer (2005:32) menyebutkan fungsi audit intern bagi 

manajemen sebagai berikut :  

1) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri 

oleh manajemen puncak.  

2) Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.  

3) Memvalidasi laporan ke manajemen senior.  

4) Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.  

5) Membantu proses pengambilan keputusan.  

6) Menganalisis masa depan – bukan hanya untuk masa lalu.  

7) Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.  
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Sedangkan tujuan pelaksanaan audit intern adalah membantu para 

anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya 

secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor intern akan memberikan berbagai 

analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan 

dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha 

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.  

 Tujuan utama pengendalian intern menurut Hiro Tugiman 

(2006:44) adalah: “Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) 

informasi; kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, 

dan ketentuan perundang-undangan; perlindungan terhadap harta organisasi; 

penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya 

berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan‖. 

 Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem 

pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan 

sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas 

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

Sawyer (2005:10) mengemukakan definisi audit internal yang 

menggambarkan lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas 

sebagai berikut : 

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif 

yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang 

berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :  

1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat 

diandalkan,  
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2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi,  

3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang 

biasa diterima telah diikuti,  

4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,  

5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan  

6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif --semua dilakukan 

dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung 

jawabnya secara efektif.  

 

Dalam melaksanakan kegiatan pemantauannya, audit intern akan 

melakukan kegiatan-kegiatan utama pemeriksaan yang terbagi dalam enam 

kegiatan, yaitu:  

1. Complience test 

Merupakan pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana, dan 

prosedur-prosedur telah dilaksanakan, meliputi :  

a. Ketaatan terhadap prosedur akuntansi  

b. Ketaatan terhadap prosedur operasional  

c. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah 

 

2. Verification 

Kegiatan yang menjurus pada pengukuran akurasi dan kehandalan 

berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari 

laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan 

keputusan.  
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3. Protection of assets 

Pemeriksa intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern 

yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi 

terhadap aktiva perusahaan.  

4. Appraisal of control 

Pemeriksaan intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern 

yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur 

pengendalian intern yang ada dari waktu ke waktu mengikuti 

pertumbuhan perusahaan.  

5. Appraising performance 

Suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu area operasional tertentu 

yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus.  

6. Recommending operating improvements 

Merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area dimana 

rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pula 

rekomendasi-rekomendasi sebelumnya.  

 

2.3.3 Independensi Audit Intern 

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat 

memiliki departemen audit internal yang efektif adalah departemen audit 

internal tersebut harus mempunyai kedudukan yang independen dalam 

organisasi perusahaan. 
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Agoes (2004:227), berpendapat bahwa independensi internal 

auditor antara lain tergantung pada : 

1) Kedudukan Internal Audit Department (IAD) tersebut dalam 

organisasi perusahaan 

Maksudnya kepada siapa IAD bertanggung jawab.  

2) Apakah IAD dilibatkan dalam kegiatan operasional.  

Jika ingin independen, departemen audit internal tidak boleh 

terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Misalnya tidak 

boleh ikut serta dalam kegiatan penjualan dan pemasaran, 

penyusunan sistem akuntansi, proses pencatatan transaksi, dan 

penyusunan laporan keuangan perusahaan. 

 

 

Kedudukan departemen audit intern di dalam perusahaan akan 

menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai 

auditor. Kedudukan ataupun status departemen audit internal dalam suatu 

organisasi perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan 

serta tingkat independensinya didalam menjalankan tugasnya sebagai 

pemeriksa. Jadi status organisasi dari departemen audit internal harus 

cukup untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab audit.  

Departemen audit internal hanya akan seefektif seperti yang 

diinginkan manajemennya jika ia bebas dari aktivitas-aktivitas yang 

diauditnya. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila departemen audit 

internal mempunyai kedudukan yang memungkinkan baginya untuk 

mengembangkan sikap independennya terhadap bagian-bagian lain yang 

harus diperiksanya. Untuk mencapai keadaan seperti ini, maka auditor 

internal harus memperoleh dukungan dari pihak manajemen dan dewan 

komisaris.  
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Terdapat alternatif kedudukan internal auditor dalam perusahaan 

yaitu sebagai berikut :  

1. Internal auditor berada di bawah direktur keuangan.  

Menurut sistem ini kedudukan internal auditor dalam struktur 

organisasi perusahaan berada dibawah koordinasi kepala bagian 

keuangan. Bagian Internal auditor bertanggung jawab sepenuhnya 

kepada kepala keuangan atau ada yang menyebutnya sebagai 

Controller. Tapi perlu juga diketahui bahwa biasanya kepala bagian 

keuangan tersebut bertanggung jawab juga pada persoalan keuangan 

dan akuntansi. 

 

Gambar II.2 
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2. Internal auditor berada di bawah direktur utama yang merupakan staf 

dari direktur utama.  

Menurut sistem ini staf internal auditor bertanggung jawab pada 

direktur utama. Sistem ini biasanya jarang dipakai mengingat direktur 

utama terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang berat. Jadi kemungkinan 

tidak sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat internal auditor. 

 

         Gambar II.3 
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3. Internal auditor merupakan staf dewan komisaris.  

Dalam hal ini audit intern bertanggung jawab pada Dewan 

Komisaris. lni disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan 

pertanggungjawaban yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat 

diteliti oleh internal auditor. Dalam cara ini, bagain pemeriksa intern 

sebenarnya merupakan alat pengendali terhadap performance manajemen 

yang dimonitor oleh komisiaris perusahaan. Dengan demikian bagian 

pemeriksa intern mempunyai kedudukan yang kuat dalam organisasi. 

 

     Gambar II.4 
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2.3.4 Program dan Langkah Kerja Audit Intern 

Untuk memperoleh hasil audit yang baik dan berkualitas 

pelaksanaan audit harus direncanakan sebaik-baiknya. Audit intern harus 

menyusun terlebih dulu rencana pemeriksaan yang memadai serta diatur 

secara sistematis mencakup semua unit yang akan diperiksa, sehingga 

seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya 

guna. 

Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang 

terinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk 

mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan 

juga merupakan alat kendali audit intern. 

Program disusun dengan manfaat sebagai berikut :   

1. Menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan  

2. Pembagian kerja yang rapi sehingga seluruh unit terperiksa secara 

menyeluruh  

3. Menghasilkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan hemat waktu  

4. Menekankan prosedur yang paling penting untuk setiap pemeriksaan  

5. Berfungsi sebagai pedoman pemeriksaan yang dapat digunakan secara 

berkesinambungan  

6. Mempermudah penilaian manajemen terhadap pelaksanaan 

pemeriksaan  

7. Memastikan dipatuhinya norma-norma pemeriksaan dan prinsip-

prinsip akuntansi yang diterima umum  
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8. Memastikan bahwa pemeriksa intern memperhatikan alasan-alasan 

dilaksanakannya berbagai prosedur.  

 

Adapun isi dari program adalah meliputi:  

- Pernyataan tujuan 

Dalam hal ini harus dipaparkan dengan jelas tentang tujuan yang ingin 

dicapai, dikaitkan dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi, 

serta pendekatan pemeriksaan yang digunakan. 

- Langkah kerja 

Merupakan pemeriksaan yang memuat pengarahan-pengarahan khusus 

dalam melaksanakan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan intern 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Perencanaan pemeriksaan  

 Penetapan tujuan dan sasaran pemeriksaan secara efektif dan 

efisien serta ruang lingkup kerja  

 Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan 

diperiksa  

 Menetapkan sumber-sumber daya yang perlu untuk mendukung 

pelaksanaan pemeriksaan  

 Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan pemeriksaan  

 Melaksanakan survey lapangan untuk lebih mengenal kegiatan 

dan pengendalian yang akan diaudit, serta mendpatkan saran-
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saran dari pihak yang diaudit mengenai pelaksanaan pemeriksaan 

tersebut  

 Menetapkan prosedur pemeriksaan  

 Penetapan bagaimana, bilamana, dan kepada siapa pemeriksaan 

tersebut akan dilakukan  

 

2. Pemeriksaan dan evaluasi informasi  

 Informasi dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat dengan 

sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan  

 Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna 

sebagai dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi 

 Prosedur pemeriksaan meliputi teknik pengujian dan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan  

 Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan 

mendokumentasikan informasi yang diperoleh  

 Menyiapkan kertas kerja pemeriksaan  

 

3. Komunikasi hasil pemeriksaan  

 Mendiskusikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan 

pemeriksaan dan rekomendasinya  

 Menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang objektif, jelas, 

bersifat konstruktif, dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan sebelumnya.   
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4.  Tindak lanjut  

Audit intern harus memonitor dan mengawasi apakah tindak 

lanjut yang perlu dilaksanakan, atau apakah manajemen perusahaan 

telah mempertimbangkan dengan matang semua risiko yang mungkin 

timbul apabila ternyata tidak ada tindakan yang diambil sehubungan 

dengan hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu tindak lanjut juga 

dilaksanakan sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas pemeriksaan 

yang telah djalankan. 

 

2.3.5 Pelaksanaan Audit Intern 

Pelaksanaan kegiatan audit intern merupakan tahapan-tahapan 

penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses 

auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses 

audit intern. 

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern, 

menurut Hiro Tugiman (2006:53) adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan Audit  

 Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang palinng awal dalam 

pelaksanaan kegiatan audit inten, perencaan dibuat bertujuan untuk 

menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan 

audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-

hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. 
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 Menurut Hiro Tugiman (2006:53) audit intern haruslah merencanakan 

setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus 

meliputi : 

1. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan  

2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa  

3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

audit  

4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu  

5. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, 

risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan  

6. Penulisan program audit  

7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit 

akan disampaikan  

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit  

 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, 

mennganalisa, menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi 

untuk mendukung hasil audit. 

Menurut Hiro Tugiman (2006:59), proses pengujian dan 

pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :  
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 Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang 

berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja  

 Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-

rekomendasi  

 Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk tehnik-tehnik pengujian  

 Dilakukan penngawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, 

penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi  

 Dibuat kertas kerja pemeriksaan 

 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 

Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen 

yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk 

menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yanag telah 

ditetapkan oleh manajemen.  

Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila 

terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di 

dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi 

untuk perbaikannya. 

Menurut Hiro Tugiman (2006:68) audit intern harus melaporkan 

hasil audit yang dilaksanakannya yaitu :  

 Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit intern  
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 Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan 

dan rekomendasi  

 Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat 

waktu  

 Laporan haruslah mengemukakan tentanng maksud, lingkup dan hasil 

dari pelaksanaan pemeriksaan  

 Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi  

 Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan 

atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan  

 Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit  

 

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.  

Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif 

telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah 

manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. 
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2.3.5  Laporan Audit Intern 

Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, audit intern akan 

menyusun laporan mengenai hasil pemeriksaan tersebut. Laporan hasil audit 

intern merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen yaitu sebagai media 

informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat 

dilaksanakan.  

Laporan hasil audit harus memenuhi kriteria standar. Menurut 

Robert Tampulon (2005:128) kriteria laporan adalah : 

1) Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan,luas atau 

ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan 

yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Kesimpulan 

harus mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan, apakah :  

a) Risiko yang ada telah dimitigasi ( keringanan/kelonggaran) ke 

tingkat yang dapat diterima,  

b) Risiko yang ada telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, 

kecuali beberapa risiko utama yang mendapat catatan khusus yang 

memungkinkan beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi, atau  

c) Risiko tidak dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, 

sehingga beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi.  

2) Observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan harus 

didasarkan pada atribut-atribut sebagai berikut :  
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a) Kondisi, yaitu keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang 

ditemukan auditor dalam kegiatan pemeriksaannya (what is !). 

dalam hal ini auditor mengidentifikasi sifat dan luasnya temuan  

atau sebuah jawaban dari kondisi yang tidak memnuaskan (what 

was wrong?).  

b) Kriteria, yaitu standar, ukuran, atau harapan yang ditetapkan dan 

digunakan untuk melakukan evaluasi dan / atau verifikasi (what 

should be/exist). Dalam financial audit, criteria yang digunakan 

dapat berupa ketepatan. Konsistensi, materialitas, ataau kepatuhan 

kepada ketentuan hokum, regulasi dan kebijakan perusahaan.  

c) Akibat yang mungkin ditimbulkan (effect), yaitu risiko atau 

eksposur yang diperoleh karena kondisi tidak konsisten dengan 

kriteria (the impact of the difference or what are the risks?). 

Tingkat signifikansi dari konsidi atau temuan yang ada biasanya 

ditentukan dari nilai risikonya (potensi risiko atau hasil rating 

likehood dan impact.  

d) Penyebab (cause), yaitu alasan yang menyebabkan adanya 

perbedaan antara yang diharapkan (kriteria) dan kondisinya yang 

nyata (why the difference exist or why did it happen?). 

Mengidentifikasi penyebab dari kondisi atau temuan yang tidak 

memuaskan merupakan prasyarat bagi rekomendasi atau tindak 

perbaikan yang tepat.  
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e) Rekomendasi, yaitu saran auditor untuk mengatasi risiko atau 

untuk mengatasi masalah yang ada (what should be done?). 

Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya 

haruslah jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat mengarah 

kepada apa yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa yang 

bertanggung jawab melakukannya. Biaya untuk 

menngimplementasikan dan memelihara rekomendasi tersebut 

harus selalu dibandingkan dengan risiko (cost effective).  

3. Auditor harus mengkomunikasikan pendapatannya secara 

menyeluruh. Misalkan sebuah pendapat mengenai kuallitas dari 

Manajemen Risiko yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuat, 

dan juga pendapat mengenai kuantitas dari risiko yang disertai rating 

rendah, moderat atau tinggi.  

 

Sedangkan kualitas laporan menurut Robert Tampubolon (2005:131) 

adalah sebagai berikut :  

1. Komunikasi hasil audit harus akurat (benar,bebas dari error dan salah 

saji atau menyesatkan), objektif (wajar, netral dan tidak bias), jelas 

(logis dan mudah dimengerti), concise (langsung, hemat kata-kata 

dan tidak berulang-ulang), konstruktif (mendorong kepada perbaikan, 

sistematis dan tepat waktu.  

2. Laporan hail audit yang final harus dikomunikasikan secara tertulis. 

Apabila dalam laporan final ini terdapat error dan omission yang 
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baru diketahui kemudian, kepada SKAI wajib mengkomunikasikan 

informasi ini ke semua individu yang telah menerima laporan hasil 

audit final yang asli.  

3. Laporan hasil audit yang final ini harus didistribusikan (disseminate) 

kepada individu-individu yang berwenang, yaitu mereka yang dapat 

memastikan bahwa hasil audit ini punya kaitan langsung dengan 

tugas mereka.  

 

Unsur-unsur laporan hasil audit adalah sebagai berikut: 

a. Penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit  

b. Ruang lingkup audit  

c. Penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubungan 

dengan pemeriksaan yang telah dilakukan  

d. Hasil audit yang menjelaskan tentang obyek/prosedur yang belum 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan sampai sejauh mana 

penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi  

e. Penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi 

dengan operasional perusahaan (secara keseluruhan) yang diperiksa  

f. Penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam 

pelaksanaan operasional perusahaan  

g. Menyajikan saran/rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang 

dapat dilakukan oleh auditee berdasarkan pedoman sistem dan 

prosedur yang berlaku. 
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Adapun isi atau materi laporan audit intern menurut Boynton 

dkk (2003:494) yaitu: 

1. suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan 

setelah pemeriksaan audit selesai. Laporan intern itu bisa 

dalam bentuk tertulis atau lisan dan dapat disampaikan secara 

formal ataupun informal.  

2. auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi 

pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan 

laporan tertulis yang final.  

3. laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat 

waktu.  

4. laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil 

audit, dan bila tepat, laporan itu juga harus berisi suatu 

pernyataan pendapat auditor.  

5. laporan dapat mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang 

potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif yang 

memuaskan.  

6. pandangan auditee tentang kesimpulan dan rekomendasi audit 

dapat disertakan dalam laporan audit.  

7. direktur auditing internal atau designee harus mereview dan 

menyetujui laporan audit final sebelum diterbitkan serta harus 

memutuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan.  
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Laporan dari bagian audit internal merupakan suatu alat 

komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari 

penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau 

rekomendasi kepada pimpinan perusahaan. Tujuan dari laporan audit 

adalah sebagai berikut:  

1. laporan auditor adalah merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan 

2. menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah 

dilakukan  

3. sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen 

terhadap penyimpangan yang terjadi.  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka laporan yang disampaikan 

haruslah memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. Objektif  

Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti 

berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Menyampaikan dengan 

jelas tentang pokok pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dapat 

diyakini kebenarannya.  

2. Clear (jelas)  

Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak 

menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Menerangkan dengan 

jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang 

menggunakannya.  
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3. Ringkas  

Struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas pelaksanaan 

operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Laporan itu harus terhindar 

dari hal-hal yang tidak relevan, tidak material seperti gagasan, temuan, 

kalimat dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan, 

namun tetap menjaga kualitas informasi yang disampaikan melalui 

laporan tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.  

4. Membangun (konstruktif)  

Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sedapat mungkin 

memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan 

untuk mengupayakan peningkatan operasi.  

5. Tepat waktu  

Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan 

tersebut disajikan pada saat dibutuhkan. Sehingga auditor harus mampu 

menyajikan laporan yang tepat waktu.  

 

Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan 

kembali atas laporan (review) adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan 

audit internal. Hal tersebut bertujuan untuk lebih memastikan kebenaran 

dan kelengkapannya.  

Dengan penyusunan dan penyajian yang baik, diharapkan 

laporan hasil audit dapat membantu pihak-pihak yang memerlukannya 
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dalam melaksanakan operasionalnya serta perbaikan maupun 

pengembangan dimasa yang akan datang. 

Laporan audit akan efektif bila terdapat pelaksanaan tindak 

lanjut agar proses audit yang berjalan benar-benar memberikan manfaat 

bagi perusahaan. Untuk itu departemen audit internal bertugas untuk 

memantau pelaksanaan tindak lanjut. 

  

2.3.6  Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Intern 

Proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga 

merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak 

lanjut hasil temuan pemeriksaan (follow up).  

Hiro Tugiman (2006:75) menyebutkan :  

―Tindak lanjut (follow up) oleh audit internal diartikan sebagai 

suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan 

ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan.‖ 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa audit intern harus 

terus-menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan 

bahwa terhadap temuan-temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan 

tidakan yaang tepat dan tidak berulang untuk hal yang sama. Audit intern 

harus memastikan apakah suatu tindakan korektif terhadap berbagai 

temuan yang dilaporkan.  

Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk menentukan 

tidakan yang perlu untuk dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan-
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temuan audit yang dilaporkan. Sedangkan Kontrol Intern bertanggung 

jawab untuk memperkirakan suatu tindakan yang diperlukan manajemen, 

agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan audit tersebut dapat 

diselesaikan dan ditanggulangi secara tepat waktu. 

Dalam menentukan luas dari tindak lanjut, audit intern harus 

mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan dengan 

tindak lanjut, yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi. 

Menurut Hiro Tugiman (2006:76) : 

―Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 

berbagai prosedur tindak lanjut:  

a. Pentingkan temuan yang dilaporkan  

b. Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki kondisi yang dilaporkan  

c. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang 

dilakukan gagal  

d. Tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan korektif  

e. Jangka waktu yang dibutuhkan.‖ 

 

Sebagaimana dibutuhkan sebelumnya, pimpinan audit intern 

bertanggung jawab untuk membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai 

bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan. Penjadwalan tindak 

lanjut harus didasarkan pada resiko dan kerugian yang terkait, dan juga 

tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam tindakan korektif.  

Sedangkan dalam menetapkan berbagai prosedur dalam tindak 

lanjut, pimpinan audit intern harus mendasarkan pada hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Suatu jangka waktu yang disediakan kepada manajemen untuk 

memberikan tanggapan  
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2. Mengevaluasi tanggapan manajemen  

3. Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen (bila perlu)  

4. Pemeriksaan terhadap tindak lanjut  

5. Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai tentang 

tindakan yang tidak memuaskan, termasuk pemeriksaan resiko 

akibat tidak dilakukannya tindakaa korektif.  

Disamping prosedur, juga diperlukan cara untuk 

menyelesaikan tindak lanjut dalam pelaksanaan audit. Hiro Tugiman 

(2006:78) mengemukakan :  

―Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan 

tindak lanjut secara efektif, yaitu: 

1) Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada 

tingkatan manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab 

untuk melakukan tindakan-tindakan korektif.  

2) Menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen 

terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan 

dilakukan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah 

laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan-

tanggapan akan lebih berguna apabila mencantumkan 

berbagai informasi yang cukup bagi pimpinan 

pemeriksaan intern untuk mengevaluasi kecukupan dan 

ketepatan waktu dari tindakan-tindakan korektif.  

3) Menerima laporan perkembangan perbaikan dari 

manajemen secara periodik, untuk mengevaluasi status 

usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang 

sebelumnya dilaporkan.  

4) Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai 

organisasi yang lain yang ditugaskan dan bertanggung 

jawab mengenai berbagai hal yang berhubung dengan 

proses tindak lanjut.  

5) Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status 

dari tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan.‖ 
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2.4   Kinerja 

 Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau 

Actual Performance (pretasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

seseorang). Menurut Mangkunegara (2007) kinerja SDM adalah prestasi kerja 

atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM 

persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya yang dicapai SDM 

persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Sinambela (2012) mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan 

sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja 

pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan 

secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.  

Berdassarkan etimologinya Hayes (1986) dalam Sinambela (2012) kinerja 

berasal dari kata performance. Performance berasal dari kata ―to perform‖ yang 

mempunyai beberapa masukan (entries): (1) melakukan, (2) memenuhi atau 

menjalankan suatu, (3) melaksanakan suatu tanggungjawab, dan (4) melakukan 

sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Dari masukan tersebut Sinambela (2012) 

mengartikan bahwa kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan 

penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga 

dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Definisi ini menunjukkan 

bahwa kinerja lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan 
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pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga 

pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan.  

Menurut Mangkunegara (2000) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2.4.1 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivasion) Keith Davis dalam Mangkunegara 

(2000) merumuskan bahwa: 

 Human Performance = Ability x Motivation 

 Motivasion = Attitude x Situation 

 Ability = Knowledge x skill 

a. Faktor Kemampuan (Ability)  

Kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan realiti, artinya karyawan yang memiliki IQ diatas rata- rata dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil untuk mengerjakan 

pekerjaannya, maka akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan, 

oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. 

b. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap 

situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif 

(pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai
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sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup 

antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.  

Dalam bukunya Mangkunegara (2007) menyimpulkan bahwa faktor-faktor 

penentu prestasi kerja individu dalam organisasi adalah faktor individu dan faktor 

lingkungan kerja organisasi. Secara psikologis, individu adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah). Dengan adanya integritas tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka 

individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik 

merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan 

atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor 

lingkungan sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor 

lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas 

autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja 

efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang 

berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Sekalipun, jika faktor 

lingkungan organisasi kurang menunjang, maka bagi individu yang memiliki 

tingkat kecerdasan pikiran memadai dengan tingkat kecerdasan emosi baik, tetap 

dapat berprestasi dalam bekerja.   

Menurut Gibson (1987) dalam Mangkunegara (2000) ada 3 faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja: 
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a. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.  

b. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system).  

 

Menurut Kopelman (1988) dalam Sinambela (2012), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah: individual characteristics (karakteristik 

individual), organizational charasteristic (karakteristik organisasi), dan work 

characteristics (karakteristik kerja). Lebih lanjut oleh Kopelman dijelaskan bahwa 

kinerja selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga sangat tergantung dari 

karakteristik individu seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, 

norma dan nilai. Dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat bahwa 

karakteristik individu seperti kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat 

pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi, pengalaman terhadap keadaan 

yang lalu, akan menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja, baik individu 

maupun organisasi sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi 

pelanggan atau pasien. 

Karakteristik individu selain dipengaruhi oleh lingkungan, juga dipengaruhi 

oleh: (1) karakteristik organisasi seperti reward system, seleksi dan pelatihan, 

struktur organisasi, visi dan misi organisasi serta kepemimpinan; (2) karakteristik 

pekerjaan, seperti deskripsi pekerjaan, desain pekerjaan dan jadwal kerja. 
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Menurut Yahyo, kompensasi juga mempengaruhi kinerja karyawan. 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi perusahaan, karena mencerminkan 

upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Kerugian yang 

didapat apabila kompensasi diberikan secara tidak tepat adalah perusahaan bisa 

kehilangan karyawan yang memiliki kinerja yang baik, dan perusahaan harus 

mengeluarkan biaya lagi untuk penarikan karyawan baru yang berkualitas (Yahyo, 

et al. 2013). 

Apabila prestasi karyawan sebanding dengan penghargaan yang diberikan 

oleh perusahaan, maka motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dapat 

dioptimalkan. Jadi dengan kata lain, bila kompensasi yang diberikan sesuai 

dengan keadilan dan harapan karyawan, maka karyawan akan merasa puas dan 

termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya (Muljani, Ninuk 2002). 

Menurut Nitisemito (1996) pengaruh kompensasi terhadap karyawan 

sangatlah besar. Semangat kerja yang tinggi, keresahan dan loyalitas karyawan 

banyak dipengaruhi oleh besarnya kompensasi. Pada umumnya, pemogokan kerja 

yang sering terjadi di negara kita ini, sebagian besar disebabkan karena masalah 

upah. 

Hasil penelitian Chatman dan Bersade (1997) dalam Sutikno (2006) yang 

mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat membantu kinerja 

karyawan dan kinerja perusahaan, karena akan menciptakan sesuatu yang luar 

biasa dalam diri karyawan, dan memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan 

tanpa harus bersandar pada birokrasi yang formal dan kaku, yang dapat menekan 

tumbuhnya motivasi dan inovasi karyawan.  
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Dalam mewujudkan budaya organisasi yang cocok diterapkan pada sebuah 

organisasi, maka diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari semua anggota 

yang ada dalam ruang lingkup organisasi tersebut. Para karyawan membentuk 

persepsi keseluruhan berdasarkan karakteristik budaya organisasi yang antara lain 

meliputi inovasi, kemantapan, kepedulian, orientasi hasil, orientasi tim, perilaku 

pemimpin, karakteristik tersebut terdapat dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan mereka. Persepsi karyawan mengenai kenyataan terhadap budaya 

organisasinya menjadi dasar karyawan berperilaku. Dari persepsi tersebut 

memunculkan suatu tanggapan berupa dukungan pada karakteristik organisasi 

yang selanjutnya mempengaruhi kinerja karyawan ( Robbins; 1996).  

Hal ini diperkuat dengan pernyataan mcShane dan Glinow,(2005) dalam 

Journal of Business systems,governance and ethnics (Olu Ojo,2010;4) bahwa 

budaya perusahaan membantu memahami kegiatan organisasi dan karyawan dapat 

berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan kerjasama dengan 

karyawan yang lain karena mereka saling mengajarkan mental perusahaan secara 

langsung. Penelitian yang dilakukan Olu Oju menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara budaya organisasi dan kinerja perusahaan, hal ini berarti 

bahwa budaya organisasi memiliki peran penting dalam perusahaan (Olu Ojo, 

2010;11). 

Menurut Tjitra (2007), untuk mencapai keberhasilan yang permanen, 

organisasi perlu membangun core values yang membentuk budaya organisasi. 

Nilai-nilai ini akan memotivasi setiap orang dalam organisasi, berfungsi  

memperjelas alas an organisasi untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Nilai inti 
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ini juga menjadi ukuran dalam menentukan prioritas dalam pengambilan 

keputusan dan menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. 

 

2.4.2 Kerja dalam Pandangan Islam 

Kemuliaan seorang manusia itu bergantung kepada apa yang 

dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan 

seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi perhatian. 

Amalan atau pekerjaan yang demikian selain memperoleh keberkahan serta 

kesenangan dunia, juga ada yang lebih penting yaitu merupakan jalan atau tiket 

dalam menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat kelak; apakah masuk 

golongan ahli syurga atau sebaliknya.  

Istilah ‗kerja‘ dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari 

rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang 

maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja 

mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan 

dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. 

Dengan kata lain, orang yang berkerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa 

dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa 

menyusahkan orang lain.  

Bekerja adalah manifestasi amal saleh. Bila kerja itu amal saleh, maka 

kerja adalah ibadah. Dan bila kerja itu ibadah, maka kehidupan manusia tidak bisa 

dilepaskan dari kerja. 
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“Katakanlah : Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah 

(diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. 

Sesungguhnya orang yang dzalim itu tidak akan mendapat keberuntungan” (QS 

Al An’am : 135). 

Kerja keras atau dengan kata lain yang dinamakan etos kerja merupakan 

syarat mutlak untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebab dengan 

etos kerja yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Maka 

dari itu agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kerja keras. 

Karena dengan kerja keras atau etos kerja kebahagiaan dunia dan akhirat dapat 

kita raih. 

K.H. Ali Yafie menyatakan hal mengenai etos kerja dalam Islam ketika 

menjadi pembicara pada seminar sehari Islam dan Kewirausahaan: Tantangan dan 

Peluang dalam Memasuki Era Perdagangan Bebas, di Jakarta. Kata ―amal‖ selama 

ini masih sering didefinisikan sebagai perbuatan yang sifatnya ritual atau yang 

mengandung makna sakral. Akibatnya, pekerjaan sehari hari seperti berdagang, 

bertani, bertukang, bekerja, sebagai karyawan di kantor atau pabrik tidak 

terjangkau oleh kata amal. Dan akibatnya yang lebih buruk, semua pekerjaan tadi 

kurang diminati oleh umat Islam. 

Etos kerja seorang muslim, dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan 

hidupnya, yang memberinya norma-norma dasar untuk membangun dan membina 

mu‘amalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang 

bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, 
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tekun, dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. 

Dengan sikap dan sifat yang disebutkan Kyai Ali Yafie, para pengusaha muslim 

seharusnya lebih unggul. Karena itu, bila mereka lantas gagal, yang salah tentu 

bukan Islamnya, tapi oknumya. 

Dalam buku manajemen syari‘ah dalam praktik karangan DR. KH. Didin 

hafidhuddin, M.Sc. dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M, ada beberapa ciri etos kerja 

Islam, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Al-Shalah atau baik dan manfaat. 

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya dan sesungguhnya akan 

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.”(an-Nahl:97) 

2. Al-Itqan atau kemantapan dan perfectnees 

―Sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan suatu 

pekerjaan yang dilakukannya dengan itqan/sempurna (professional).” (HR 

Thabrani) 

3. Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi 

“Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa 

diantara kamu yang paling baik amalnya.” (Qs Al Mulk: 2) 
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4. Al-Mujahadah atau kerja keras yang optimal 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-

benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” 

(Qs Al-Ankabuut: 69) 

 

“Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh urusan yang lain.” (Qs Al Insyiroh: 7) 

5. Tanafus dan ta‘awun atau berkompetisi dan tolong menolong 

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” 

(Al-Maa‘idah: 2) 

6. Mencermati nilai waktu 

“Siapkan lima sebelum (datangnya) lima. Masa hidupmu sebelum datang 

waktu matimu, masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa 

senggangmu sebelum datang masa sibukmu, masa mudamu sebelum datang 

masa tuamu, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu.”  

(HR Baihaqi dari Ibnu Abbas). 

 

Selain etos kerja di atas, Islam juga menekankan bekerja secara efisien dan 

tidak melakukan pemborosan dalam bekerja. Allah Swt secara tegas melarang, 

bukan menghimbau, kita menghambur-hamburkan harta. “Sesungguhnya 
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pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah 

sangat ingkar kepada TuhanNya”(Qs Al Isra 27). 

Umat Islam diharapkan menerapkan etos kerja islami yang sangat jelas 

diajarkan oleh agamanya. Jika etos kerja islami dapat menjadi budaya kerja kaum 

muslimin, produktivitas kerja akan berlipat ganda.  

 

2.4.3 Kerja dalam Pandangan Katolik 

Sifat khas kerja manusia ini memperoleh penyorotan yang istimewa dalam 

Alkitab. Alkitab menghubungkan kerja manusia dengan penciptaan manusia 

menurut gambar Tuhan. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, yaitu 

Tuhan yang bekerja di sini. Itulah sebabnya kerja itu termasuk hakikat manusia. 

Alan Richardson dalam “The Biblical Doctrine of work” menyatakan bahwa: 

“Man is a worker by nature‖ (Manusia adalah pekerja pada dasarnya).  

Pandangan Alkitab yang menyatakan, bahwa manusia adalah pekerja pada 

dasarnya. Oleh sebab Tuhan bekerja artinya sangat penting bagi etika kerja dan 

etos kerja. Oleh karena kerja adalah suatu unsur hakekat manusia yang diciptakan 

menurut gambar Tuhan itu, sudah sewajarnya pula bahwa kerja itu merupakan 

perintah Tuhan. Barang siapa percaya kepada Kristus dan melakukan 

pekerjaannya dari kepercayaannya itu, ia akan mengalaminya bukan lagi sebagai 

kutuk, tetapi sebagai berkat. Sebagaimana maut bukan lagi kutuk, melainkan 

adalah pintu ke hidup yang kekal. Demikian pula kerja bukan lagi hukuman 

melainkan berkat oleh karena susah payahnya diubah, disucikan oleh kasih 
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karunia luhur Kristus. Di mana Roh Kudus mendorong, memimpin, memerintah 

kerja, di situ lahir kerja dari kasih kepada Tuhan.  

Motif kedua yang pada hakekatnya sama dengan motif yang pertama, 

―Orang tidak perlu menjadi beban bagi orang lain dan orang menambah 

kebahagiaan sesamanya‖. (Matius 7:12) 

Dalam kisah Para Rasul 20; 33-35 Paulus menyatakan bahwa ia bekerja 

sebagai tukang kemah di korintus, ―supaya jangan menjadi beban‖. Sebab ―adalah 

lebih berbahagia memberi dari pada menerima‖. Dalam kisah Para Rasul kita baca 

juga tentang Tabita dan Dorkas dari Yopi. Tangannya selalu berusaha untuk 

memberikan pakaian kepada yang tidak berpakaian, memberikan makanan kepada 

yang lapar. Ketika ia meninggal kisah itu nyata pada banyak orang disekelilingnya 

yaitu para janda dari kota itu menunjukkan baju-baju dan pakaian yang dibuat 

oleh Dorkas ketika ia masih hidup (Kisah Para Rasul 9:39). Dalam motif kasih 

kepada sesama manusia itu nampaklah kasih Kristus, yang mengalahkan egoisme 

alamiah hati manusia. 

 

2.5 Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian – penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, antara lain sebagai berikut : 

2.5.1 Gogy Bara Kharisma (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gogy Bara Kharisma (2013) 

berjudul ―Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha di Kabupaten 
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Jepara‖. Permasalah yang dikaji dari penelitian ini adalah bagai mana 

gambaran Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja dan Kinerja Kayawan pada 

Koperasi Serba Usaha Setya Usaha di Kabupaten Jepara.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh budaya 

Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Koperasi 

Serba Usaha Setya Usaha, baik secara simultan ataupun parsial.  

Data dari penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Koperasi 

Serba Usaha Setya Usaha di Kabupaten Jepara yang berjumlah 47 orang. 

Teknik pengamilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik populasi studi sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai 

sampel. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode 

kuesioner. Teknik analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah 

regresi berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS 16. 

Hasil dari analisis regresi data menunjukkan persamaan sebagai 

berikut Y = 8,939 + 0, 421X + 0, 642X2. Secara parsial variabel Budaya 

Organisasi memberikan kontribusi sebesar 20.5 %, dan besarnya pengaruh 

lingkungan kerja sebesar 30.1%. Secara simultan varabel bebas (Budaya 

Organisasi dan Lingkungan Kerja) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(kinerja) karyawan koperasi serba usaha setya usaha sebasar 60,09% 

sedangkan sisanya sebasar 39.91% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

pengaruh secara parsial dan simultan dari Budaya Organissi dan 
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Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha Setya 

Usaha di Kabupaten Jepara.  

 

2.5.2 Verlita Yolandari (2011) 

Penelitian ini berjudul ―Pengaruh Budaya Organisasi, Pengembangan 

Karir, dan Self-Efficacy terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) APJ 

Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

budaya organisasi, pengembangan karir, dan self-efficacy terhadap kinerja 

karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT. PLN 

(Persero) APJ Purwokerto. Jumlah responden yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 67 orang. Pengumpulan data menggunakan metode 

penyebaran kuesioner dan wawancara.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis jalur menggunakan SPSS 

Statistica 16.0 diperoleh Fhitung sebesar 17,600 dan Ftabel sebesar 2,751. 

Sedangkan hasil perhitungan uji t diperoleh thitung X1 sebesar 2,606 , 

thitung X2 sebesar 5,553 , thitung X3 sebesar 3,461, dan ttabel sebesar 

1,998. Jadi, dengan demikian baik secara simultan maupun secara parsial 

variabel budaya organisasi, pengembangan karir, dan self-efficacy memprja 

kunnyai pengaruh siginifikan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) 

APJ Purwokerto.  

Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam upaya meningkatkan 

kinerja karyawan sebaiknya PT. PLN (Persero) APJ Purwokerto 

mempertahankan atau memperbarui budaya organisasi yang ada sesuai 
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dengan perubahan kondisi perusahaan, memperhatikan jalur karir setiap 

karyawannya dan meningkatkan self-efficacy setiap karyawan dengan 

memberikan tantangan dalam pekerjaannya. 

 

2.5.3  Eko Prihartono (2009) 

  Penelitian yang dilakukan oleh Eko Priharton (2009) berjudul 

―Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju 

Optimalisasi Kerja”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam 

pelaksanaan pengawasan untuk menuju optimalisasi kenerja auditor di 

Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk 

meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka 

yang merupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitian 

pustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian 

lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara. 

Hasil penelitian ini adalah : 

1) Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai sub sistem 

pemerintahan, keberadaannya mempunyai andil besar dalam 

terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governance and Clean 

Governance).  
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2) Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara 

signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, 

politik, ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan 

yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. 

3) Departemen Pertanian berkepentingan dengan terwujudnya system 

pengawasan yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan 

pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis.  

4) Tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen 

pemerintah lain aspek ketatalaksaan dan Sumber Daya Manusia 

Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar peniliaian kinerja pimpinan 

unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali.  

5) Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi 

pengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung 

menuntut adanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam 

pelaksanaan pemeriksaan. 

 

2.5.4 Putu Sukendra, dkk (2015) 

Penelitian pada tahun 2015  yang berjudul “Pengaruh Skeptisme 

Profesional, pengalaman Auditor dan Keahlian Audit Terhadap 

Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi Empiris pada 
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Inspektorat Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli dan Kabupaten 

Karangasem)” dilakukan oleh Putu Sukendra, dkk.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

a. pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian 

opini oleh auditor 

b. pengaruh pengalaman auditor terhadap ketepatan pemberian opini 

oleh auditor 

c. pengaruh keahlian audit terhadap ketepatan pemberian opini oleh 

auditor. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja 

pada Inspektorat Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli dan Kabupaten 

Karangasem. Dengan Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 33 

orang. Pengumpulan data dilakukan melalui field research dengan cara 

membagikan kuesioner kepada responden. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan program SPSS V19 yang meliputi: 1) uji validitas dan 

uji reabilitas, 2) uji asumsi klasik, 3) uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap 

ketepatan pemberian opini oleh auditor 
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2. pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan 

pemberian opini oleh auditor 

3. keahlian audit berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan 

pemberian opini oleh auditor. Dan dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa variabel skeptisme professional memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. 

 

2.5.5  Rozmita Dewi YR dan  R. Nelly Nur Apandi (2014) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Rozmita Dewi YR dan  

R.Nelly Nur Apandi adalah “Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal 

dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi 

Kualitatif)”.  

Belum efektifnya pengendalian internal di Indonesia, terutama di 

lingkungan Perguruan tinggi terbukti dengan munculnya dugaan–dugaan 

kasus korupsi, menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian ini. 

Selama tahun 2012 setidaknya telah ada 5 (lima) Perguruan Tinggi yang 

diduga terlibat tindakan fraud. Walaupun demikian, hal tersebut masih 

berupa dugaan sehingga prinsip asas praduga tak bersalah harus tetap 

ditegakkan. Tindakan fraud yang terjadi di lingkungan Perguruan tinggi 

dapat diantisipasi lebih dini oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan cara 

mengidentifikasi jenis fraud yang dilakukan sehingga dapat diketahui 

gejala yang mungkin terjadi atas tindakan tersebut. 
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Hasil dari penelitian ini menyebutkan jenis fraud yang telah 

dikelompokan oleh para ahli menjadi tiga macam yaitu fraudulent 

financial statement, misappropriation asset dan korupsi. Ketiganya 

memiliki karakteristik berbeda mengenai motif dan pelaku fraud tersebut 

atau yang dikenal dengan istilah Fraudster. Bagi organisasi yang tidak 

berorientasi pada laba maka misappropriation asset berpotensi lebih sering 

terjadi dibandingkan dengan jenis fraud lainnya.  

Potensi terjadinya penyalagunaan asset juga sangat mungkin terjadi 

pada kas. Jumlah dana yang dikelola Institusi Perguruan tinggi sangat 

besar. Dimana unit satuan terkecil dalam entitas pengguna dana adalah 

fakultas/jurusan/program studi. Kelemahan pengendalian intern atas kas 

juga menyebabkan peluang bagi fraudster untuk melakukan tindakan 

fraud. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan dimana 

mereka juga beberapa kali pernah mendapatkan penugasan audit 

investigasi atas kasus pengelapan kas. Skema larceny atau pencurian uang 

yang paling berpotensi terjadi apabila pengendalian internal kas sangat 

rendah. Selain itu, skema fraudulent disbursment juga dapat berpotensi 

terjadi dengan sistem perencanaan anggaran yang tidak matang. 

Hasil penelitian ini mengenai potensi penyalahgunaan asset sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan The Association Certified Fraud 

Examiners (ACFE ) 2010 berdasarkan data dari 1843 kasus fraud yang 

terjadi di seluruh dunia antara Januari 2008 sampai dengan Desember 

2009. Semua informasi didapat dari para Certified Fraud Examiners 
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(CFEs) yang menginvestigasi kasus-kasus ini di 106 negara. Estimasi dari 

para CFEs, organisasi kehilangan 5% kekayaan pada laporan keuangan 

akhir tahun disebabkan karena fraud. Asset misappropriation merupakan 

bentuk kasus fraud terbanyak yaitu 90% kasus meskipun akibat kerugian 

adalah yang paling sedikit yaitu sebesar $135.000. 

 

2.5.6 Maylia Pramono Sari dan Raharjo (2014)  

Penelitian ini berjudul ―Peran Audit Internal dalam 

Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan 

Layanan Umum (BLU) di Indonesia”. Penelitian Maylia Pramono Sari 

dan Raharjo dilatarbelakangi oleh berbagai bukti yang menunjukkan 

adanya pengelolaan perusahaan yang tidak baik. Sebagai contoh 

diterimanya opini kemendiknas tahun 2011 untuk laporan keuangan 2010 

yang berupa disclaimer dan diikuti pula oleh beberapa Kementrian yang 

lain. Dalam hal ini entitas publik yang telah memiliki status Badan 

Layanan Umum (BLU) memiliki konsekuensi adanya pembentukan 

Satuan Pengawas Internal (Internal Audit).  

Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah ada pengaruh antara 

peran internal audit terhadap Good Corporate Governance (GCG). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh 

peran internal audit terhadap Good Corporate Governance (GCG). 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh entitas yang berstatus 

Badan layanan Umum (BLU) di Indonesia. Metode analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data 

kuantitatif. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan metode 

analisis regresi sederhana.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran 

internal audit terhadap mekanisme Good Corporate Governance (GCG). 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil 

analisis diperoleh nilai adjusted R sebesar 45,5%. Berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara peran internal audit terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) pada entitas berstatus Badan Layanan 

Umum (BLU).  

Beberapa kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan 

wawasan bagi para peneliti tentang konsep Peran Audit Internal. 

2. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang 

berkaitan dengan akuntansi keperilakuan (behaviour accounting) 

3. Memberikan masukan bagi instansi, terkait dengan peran internal audit 

untuk instansinya 

4. Memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Good Corporate 

Governance untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang 

logis dalam pelaksanaannya.  
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2.6     Kerangka Berpikir  

          Gambar II.5 Kerangka Berfikir 
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Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan implementasi 

Monevin (Monitoring dan Evaluasi Internal) pada dua universitas penerima 

dana PHK PKPD (Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas 
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Pendidikan Dokter) yaitu Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta dan PHK 

PKPD Universitas Katolik Atma Jaya-Jakarta. 

Monevin PHK PKPD Universitas Islam Indonesia diampu oleh  

orang muslim, selaras dengan Universitas Islam Indonesia yang berbasis 

Islam. Jumlah dalam tim monevin sebanyak 10 (sepuluh) orang.  Dengan 

jumlah personal yang cukup banyak, implementasi monevin selayaknya 

dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi, tim monevin merupakan orang 

muslim yang agamanya mengajarkan untuk bersungguh-sungguh dan 

amanah dalam bekerja. Namun kenyataannya, fungsi monevin di PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hal ini 

tercermin dari minimnya pendampingan tim monevin terhadap manajemen 

program dan keterlambatan dalam menindaklanjuti temuan audit. 

Monevin PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya diampu oleh 

seorang kristiani, selaras dengan Universitas Katolik Atma Jaya yang 

berbasis Katolik.  Personal dalam monevin hanya satu orang. Selain 

melakukan monitoring dan evaluasi, monevin juga melakukan 

pendampingan untuk menindaklanjuti temuan audit. Meskipun hanya satu 

orang, Monevin PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya dapat bekerja 

dengan sangat efektif dan efisien sehingga ketika dilakukan audit oleh 

BPKP temuannya hanya sedikit.  

Mengapa implementasi monevin pada PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia dengan jumlah personal 10 orang tidak sebaik implementasi 
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monevin pada PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya yang hanya 

terdiri dari satu orang?  

 Untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih mendalam, penulis 

akan melakukan penelitian pada PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya, sehingga diperoleh data-

data yang akurat melalui observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam program hibah tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


