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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Audit 

Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang 

kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan 

bertujuan memberikan pendapat mengenai keawajaran laporan keuangan tersebut. 

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi 

Yusuf (2011:4), mendefinisikan auditing sebagai berikut: 

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 

melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen”. 

Definisi auditing ini mencakup beberapa kata dan frase kunci yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 



17 
 

a. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan 

Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat 

diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk 

mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak 

bentuk. Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat 

diukur. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada 

informasi yang sedang diaudit.Untuk informasi yang lebih subjektif, kriterianya 

lebih sulit ditetapkan. Biasanya, auditor dan entitas yang diaudit telah sepakat 

mengenai kriteria yang akan digunakan sebelum audit dimulai. 

b. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti 

Bukti (evidence) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk 

menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan criteria 

yang telah ditetapkan. Bukti memiliki bentuk yang berbeda, termasuk: 

 Kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien) 

 Komunikasi tertulis dengan pihak luar 

 Observasi oleh auditor 

 Data elektronik dan data lain tentang transaksi 

c. Orang yang kompeten dan independen 

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan 

dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan 
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dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. 

Auditor juga harus memiliki sikap mental independe. Kompetensi orang-orang 

yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen 

dalam mengumpulkan dan mengavaluasi bukti. 

d. Pelaporan 

Tahap terakhir dalam proses auditing adalah menyiapkan laporan audit (audit 

report), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai.Laporan 

seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus member tahu 

para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan criteria yang telah 

ditetapkan. 

2.1.2 Internal Audit 

Menurut Board of DirectorInstitute of Internal Auditor (IIA)yang dikutip oleh 

Akmal (2006:3) mendefinifikan internal audit sebagai berikut: 

”Internal auditing in an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization's operations. its 

help an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disclipined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance processes”. 

Yang artinya bahwa “Audit internal adalah seorang yang independen, obyektif 

jaminan dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan 

meningkatkan operasi organisasi. Internal audit ini juga membantu sebuah organisasi 

mencapai tujuannya dengan membawa sistematis, pendekatan yang disiplin untuk 
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mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan 

proses tata kelola”. 

Menurut Akmal (2006:5) menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan intern 

adalah: 

“Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan 

yang sistematis, disiplin, untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas 

keefektifan manajemen resiko, pengendalian proses yang jujur, bersih dan 

baik”. 

Pada dasarnya pemeriksaan intern diarahkan untuk membantu seluruh anggota 

pimpinan, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam 

mencapai tujuan organisasi secara hemat, efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan 

yang luas tersebut, pemeriksa intern melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

(Akmal, 2006:5) 

1. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk 

pengendalian manajemen pengolahan data elektronik. 

2. Mengindetifikasi dan mengukur risiko 

3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, 

peraturan, dan perundang-undangan. 

4. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva. 

5. Menentukan tingkat keandalan data/informasi. 

6. Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta 

apakah tujuan organisasi sudah tercapai. 
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7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan. 

8. Memberikan jasa konsultasi. 

Ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan dalam standar professional pemeriksa 

intern yang dikeluarkan IIA dirumuskan secara singkat sebagai pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan pengendalian manajemen dan kualitas 

pertanggungjawaban manajemen. Lingkup pekerjaan terdiri dari: (Akmal, 2006:9) 

1. Mereview keandalan dan integritas informasi. 

2. Meriview kesesuaian/ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, 

peraturan, dan perundang-undangan. 

3. Meriview alat untuk melindungi aktiva dan memverifikasi keberadaan aktiva. 

4. Menilai penggunaan sumber daya apakah sudah ekonomis dan efisien. 

5. Meriview operasi atau program untuk menetapkan apakah hasilnya sejalan 

dengan sasaran atau tujuannya dan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencananya. 

Menurut standar professional IIA yang dikutip oleh Akmal (2006:19) bahwa 

kegiatan pemeriksaan terdiri dari empat tahap sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan pemeriksaan. 

2. Tahap pengujian dan evaluasi. 

3. Tahap penyampaian hasil pemeriksaan. 

4. Tahap tindak lanjut. 
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2.1.3 Pengendalian Internal 

Menurut Moeller (2009) yang dikutip dalam tesis Sartika Dwi Waracanova, 

pengendalian internal merupakan suatu proses yang diimplementasikan oleh 

manajemen dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas; 

a. Keandalan informasi keuangan dan operasional 

b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perencanaan 

c. Keamanan asset  

d. Efisiensi operasi 

e. Pencapaian suatu misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan 

Sedangkan menurut IAPI (2011: 139.2) yang dikutip oleh Sukrisno Agoes 

(2012:100) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-yang didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, 

dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi atau komisaris, manajemen 

dan karyawan yang dirancang untuk memberikan keyakinan dalam pencapaian tujuan 

organisasi melalui keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas , 
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keamanan asset, operasi ketaatan pada hukum dan aturan yang berlaku dan 

pencapaian suatu misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 Pengendalian  intern terdiri atas lima komponen yang saling terkait berikut 

ini: (Sukrisno Agoes, 2012:100) 

a. Lingkungan Pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi 

kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian 

merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan 

disiplin dan struktur. 

b. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang 

relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan 

bagaimana risiko harus dikelola. 

c. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

d. Informasi dan Komunikasi adalah pengindentifikasian, penangkapan, dan 

pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan 

orang melaksanakan tanggun jawab mereka. 

e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian 

intern sepanjang waktu. 
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Unsur-unsur pengendalian intern dapat dijelaskan leih lanjut sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal 

yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian 

mencakup hal-hal berikut ini: 

 Integritas dan nilai etika 

 Komitmen terhadap kompetensi 

 Partisipasi dewan komisaris atau komite audit 

 Struktur organisasi 

 Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

 Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

b. Penaksiran Risiko 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negative 

mempengaruhi kemampuan untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan 

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan 

keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: 
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 Perubahan dalam lingkungan operasi 

 Personel baru 

 Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

 Teknologi baru 

 Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

 Restrukturisasi korporasi 

 Operasi luar negeri 

 Standar akuntansi baru 

c. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan.Aktivitas tersebut membantu 

memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam 

pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. 

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di 

berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang 

mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur 

yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: 

 Review terhadap kinerja 

 Pengolahan informasi 

 Pengendalian fisik 
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 Pemisahan tugas 

d. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk 

mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa 

maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang, dan 

ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem 

tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan 

semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan 

keuangan yang andal. 

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan 

tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap 

pelaporan keuangan. 

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi 

yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami: 

 Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan 

keuangan. 

 Bagaimana transaksi tersebut dimulai. 

 Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan 

keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. 
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 Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai 

dengan dimasukkan ke dalam laporankeuangan, termasuk alat elektronik 

(seperti komputer dan electronic data interchange) yang digunakan untuk 

mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. 

e. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini 

dilaksanakan melaui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi 

secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai 

entittas, auditor intern atau personal yang melakukan pekerjaan serupa 

memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas.Aktivitas pemantauan 

dapat mencakup penggunaan informasi dari komnikasi dengan pihak luar seperti 

keluhan Customer dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan 

petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. 

2.1.4 Manajemen Risiko 

Manajemen risiko menurut Irfan Hakim (2013:2) adalah: 

“Manajemen risiko adalah suatu bidang yang membahas tentang bagaimana 

suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai 

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan 

manajemen secara komprehensif dan sistematis”. 
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Setiap perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya akan menghadapi sustu 

ketidakpastian atau risiko. Menurut moeller (2009) yang dikutip dalam tesis Santika 

Dwi Waracanova, manajemen risiko merupakan suatu konsep yang berhubungan 

dengan asuransi yaitu seorang individu atau perusahaan menggunakan asuransi untuk 

menyediakan perlindungan atas berbagai risiko. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manjemen risiko adalah suatu 

konsep yang berkaitan dengan asuransi dengan membahas tentang bagaimana suatu 

organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada 

dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan 

sistematissebagai perlindungan atas berbagai risiko. 

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa 

manfaat yang akan diperoleh, yaitu: (Irfan Hakim, 2013:3) 

a. Perusahaan memiliki ukuran kuat  sebagai pijakan dalam mengambil setiap 

keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan 

selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. 

b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-

pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka 

panjang. 
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c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu 

menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian 

khususnya kerugian dari segi financial. 

d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. 

e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) yang 

dirancang secara detil maka arinya perusahaan telah membangun arah dan 

mekanisme secara sustainable(berkelanjutan). 

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada 

beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu: (Irfan Hakim, 

2013:3) 

a. Identifikasi risiko 

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa 

mengindentifikasi setiap bentuk risiko yang dialamai perusahaan, termasuk 

bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. 

Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang 

sudah terlihat dan yang akan terlihat. 

b. Mengindentifikasi bentuk-bentuk risiko 

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu 

menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko 

yang diidentifikasi disini telah mampu dijelaskan secara detil, seperti cirri-ciri 

risiko dan factor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada tahap ini pihak 
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manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima 

berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

c. Menempatkan ukuran-ukuran risiko 

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau 

skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang 

akan digunakan. Data-data yang masuk juga sudah dapat diterima, baik yang 

berbentuk kualitatif dan kuantitatif serta pemilahan data dilakukan 

berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan.Dengan kepemilikan 

rancangan metodologi penelitian yang ada diharapkan pihak manajemen 

perusahaan telah memiliki pondasi kuat guna melakukan pengolahan data. 

Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format 

metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-

hati dan penuh kecermatan karena jika salah atau tidak sesuai dengan kasus 

yang ditangani maka hasil yang akan diperoleh nantinya juga dianggap tidak 

akan akurat. 

d. Menempatkan alternatif-alternatif 

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan 

data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalambentuk kualitatif dan 

kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul 

jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang 

dikemukakan tersebut dipilah dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif 

keputusan. 
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e. Menganalisis setiap alternatif 

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan 

dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang timbul.Dampak 

yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang 

dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu 

diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas.Kejelasan dan ketegasan 

sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat. 

f. Memutuskan satu alternatif 

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik 

dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka 

diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara 

khusus dan mendalam.Pemilihansatu alternatif dari berbagai alternatif yang 

ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif 

yang ditawarkan termasuk dengan menolak berbagai alternatif 

lainnya.Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki 

pondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja 

berdasarkan konsep dan koridor yang ada. 

g. Melaksanakan alternatif yang dipilih 

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim 

untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah 

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. 



31 
 

Rincian biaya yang dialokasikan tersebut telah disetujui dan bagian keuangan 

serta otorisasi pengambil penting lainnya. 

h. Mengontrol alternatif yang dipilih 

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dari pihak tim 

manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer 

perusahaan adalah melakukan control yang maksimal guna menghindari 

timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. 

i. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih 

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan control dilakukan maka 

selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis malaporkan kepada pihak 

manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat 

fundamental dan teknikal serta dengan tidak mengesampingkan informasi 

yang bersifat lisan.Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih 

tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

 

2.2 Peneliti Terdahulu 

Peneliti terdahulu yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti / 

Tahun 

Judul 
Variabel Yang 

Diteliti 
Hasil Penelitian 

1. Sartika Dwi 

Waracanova 

(2012) 

Analisis 

Peranan Audit 

Internal 

terhadap 

Corporate 

Governance, 

Manajemen 

Risiko, dan 

Pengendalian 

Internal: Studi 

Kasus pada 

PT. XYZ 

Variabel 

pertama: 

Peranan Audit 

Internal 

Variabel kedua: 

Corporate 

Governance 

Variabel ketiga: 

Manajemen 

Risiko 

Variabel 

keempat: 

Pengendalian 

Internal 

Berdasarkan hasil analisis, 

pernanan fungsi SPI pada PT 

XYZ telah berperan dalam 

meningkatkan proses tata 

kelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian internal melalui 

aktivitas assurance dan 

konsultasinya yang sesuai 

dengan IIA Standard 

2. Aries 

Prasetya 

(2007) 

Studi 

Penerapan 

Pemeriksaan 

Intern dalam 

Menilai 

Efektivitas  

Pengendalian 

Intern Gaji 

Pada PT POS 

Indonesia 

Peneliti 

menggunakan 

satu variabel. 

Perusahaan telah 

melaksanakan pengendalian 

intern atas gaji dengan baik 

dan memadai sehingga tujuan 

perusahaan untuk 

melaksanakan penggajian 

secara efektif sudah tercapai. 

Hal ini dilihat dari  

keberadaan, kelengakapan, 

akurasi, klasifikasi, tepat 

waktu serta posting dan 

pengikhtisaran. 

3. Muhammad 

Firdaus 

(2013) 

Peranan 

Internal Audit 

dalam 

Meningkatkan 

Efektivitas 

Prosedur 

Penagihan 

Piutang  

Peranan Internal 

Audit sebagai 

Variabel 

Independen dan 

Efektivitas 

Prosedur 

Penagihan 

Piutang sebagai 

Variabel 

Dependen. 

Hasil pengolahan data 

komputerisasi dengan 

menggunakan program SPSS 

versi 20 maka diperoleh 

koefisien determinasi (R
2
) = 

0,769. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebesar 76,90% 

internal audit berperan secara 

signifikan terhadap efektivitas 

prosedur penagihan piutang 
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usaha, sedangkan sisanya 

sebesar (100% - 76,90% = 

23,10%) dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang diteliti. 

4. Romual 

Christo 

(2012) 

Peranan Audit 

Internal 

dalam Proses 

Manajemen 

Risiko pada 

PT X 

Variabel 

pertama: 

Peranan Audit 

Internal 

Variabel kedua: 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

Peran audit internal dalam 

manajemen risiko cukup 

efektif untuk memberikan 

assurance bagi manajemen 

bahwa risiko-risiko utama di 

bidang keuangan telah 

dikelola dengan baik. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Internal Audit Terhadap Pengendalian Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2006) menjelaskan bahwa pengertian Pemeriksa 

intern atau Audit internal merupakan satu fungsi yang ada di dalam organisasi yang 

berperan melakukan evaluasi terhadapa berbagai kegiatan atau aktivitas atau program 

di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya 

kegiatan/aktivitas/program. 

Audit yang komprehensif membawa auditor menuju situasi dan kondisi yang 

kurang dipahaminya.Dalam hal ini auditor dihadapkan pada disiplin dan teknik di 

luar pengetahuan yang dikuasainya.Auditor tidak dapat dengan segera menjadi 

seseorang yang ahli, seperti dalam masalah aktivitas atau kegiatan bisnis.Untuk 

mengatasi hal tersebut, pengendalian adalah kunci utamanya. Pengendalian ini 

biasanya berbentuk prosedur, peraturan dan instruksi yang didesain untuk 
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memastikan bahwa tujuan sistem operasi akan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. 

Satu hal yang dapat dilakukan oleh auditor dan memang ini merupakan 

kemampuan auditor, adalah melakukan penilaian awal atas sitem pengendalian (test 

of control). Melalui test of control, auditor ingin memastikan apakah aktivitas telah 

dilaksanakan sesuai dengan standar atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dan 

apakah tujuan organisasi secara keseluruhan yang telah direncanakan dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 

Pengendalian Internal disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Manajemen merancang 

sistem pengendalian intern yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini: 

(Mulyadi, 2001) 

1. Menjaga harta kekayaan perusahaan 

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat 

mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan 

penyalahgunaan, terhadap aktiva perusahaan. 
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2. Mengecek keakuratan data akuntansi 

Keandalan data/informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayanya 

data akuntansi. 

3. Mendorong efisiensi 

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan memantau 

setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-

baiknya. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Untuk mencapai tujuan perusahaaan maka kebijakan, prosedur, sistem 

pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan  keyakinan memadai 

bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh 

seluruh karyawan. 

2.3.2 Pengaruh Internal Audit Terhadap Manajemen Risiko 

Peran internal audit dalam manajemen risiko pada setiap entitas berbeda-beda. 

Ini disebabkan karena karakteristik usaha dan risiko yang dihadapi oleh masing-

masing entitas pun berbeda satu sama lain. Peran tersebut juga akan terus 

berkembang seiring perkembangan kompleksitas operasi perusahaan dan manajemen 

risiko yang dilaksanakan oleh perusahaan. 
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Nature of work  dari internal audit menurut Practice Advisory yang dikeluarkan 

oleh IIA Standard 2100 – Nature of work yang dikutip dalam tesis Romual Christo, 

mencakup mengevaluasi dan berkontribusi untuk perngembangan proses manajemen 

risiko, pengendalian dan tata kelola menggunakan pendekatan yan sistematis. 

Prinsip dari Practice Advisory ini adalah bahwa fungsi internal audit memiliki 

peran kunci dalam manajemen risiko pada organisasi, sehubungan dengan 

mempraktekan internal audit sesuai dengan standar. Practice Advisory ini 

menyediakan pedoman bagi internal auditor untuk menentukan perannya dalam 

proses manajemen risiko pada organisasi dan kesesuaian terhadap standar. 

Dalam Practice Advisory 2100 – 3 pada kutipan tesis Romual Christo, mengenai 

peran internal audit dalam proses manajemen resiko adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari manajemen. 

Dalam pencapaian tujuan bisnisnya, manajemen harus memastikan bahwa 

proses manajemen risiko berjalan dengan baik. Direksi dan komite audit 

memiliki peran yang luas untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko 

cukup dan telah berjalan dengan efektif. Internal audit harus membantu 

manajemen dan komite audit dengan menguji, mengevaluasi, melaporkan dan 

memberikan rekomendasi pengembangan atas kecukupan dan efektivitas 

proses manajemen risiko. 
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Manajemen dan direksi bertanggung jawab atas proses manajemen risiko dan 

pengendalian internalnya. Dalam perannya sebagai konsultan, internal auditor 

dapat membantu perusahaan dalam mengindentifikasi, mengevaluasi dan 

mengimplementasi metodologi manajemen risiko dan pengendalian internal 

untuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. 

2. Membangun penilaian dan pelaporan dalam proses manajemen risiko 

merupakan prioritas utama internal audit. 

Mengevaluasi manajemen risiko merupakan hal yang berbeda bagi inteenal 

audit dalam membuat perencanaan audit. Informasi yang diperoleh dari 

proses manajemen risiko yang komprehensif dapat membantu internal auditor  

dalam membuat perncanaan audit. 

3. Kepala divisi audit internal harus menghasilkan sebuah pemahaman bagi 

manajemen dan direksi atas ekspetasi aktivitas internal audit dalam proses 

manajemen risiko. Pemahaman ini harus dicantumkan dalam piagam internal 

audit. 

4. Tanggung jawab dan aktivitas harus dikoordinasikan antara seluruh grup dan 

personil yang berperan dalam proses manajemen risiko. 

Tanggung jawab dan aktivitas ini harus terdokumentasi dengan baik dalam 

strategi perusahaan, kebijakan perusahaan arahan manajemen, prosedur 

operasional, dan instrumen-instrumen tata kelolanya. 

5. Internal auditor mengekspektasikan untuk mengindentifikasi dan 

mengevaluasi risiko signifikan dalam tugas normalnya. 
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6. Peran internal audit dalam proses manajemen risiko perusahaan dapat 

berubah setiap saat dan dapat ditemukan pada titik dalam suatu jarak, yaitu: 

 Tidak berperan atas manajemen risiko, 

 Mengaudit proses manajemen risiko sebagai bagian dari perencanaan 

internal audit, 

 Aktif, secara berkesinambungan mendukung dan terlibat dalam proses 

manajemen risiko, sampai dengan 

 Mengelola dan mengkoordinasikan proses manajemen risiko. 

7. Peran manajemen dan komite audit untuk menentukan peran dari internal 

audit dalam manajemen risiko. 

Penentuan pengaruh internal audit dalam proses manajemen risiko oleh 

manajemen dilihat dari beberapa faktor seperti budaya organisasi, kemampuan 

personal internal audit, dan kondisi internal perusahaan dan Negara. 

2.3.3 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Manajemen Risiko 

Apa hubungan manajemen risiko dengan pengendalian internal? Titik temu 

utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan 

(preventive action) atau membangun sistem peringatan dini (early warning system or 

alert system) yang efektif di perusahaan, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi 

beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan 

sekecil mungkin (controllable risk). (Irfan Fahmi, 201:21) 
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Irfan Fahmi (2013:22) juga menjelaskan bahwa kalimat-kalimat sederhana 

berikut ini memberi gambaran lain tentang hubungan keduanya: 

 Internal Control adalah alat untuk mendukung Risk Management dalam 

informasi lapangan, sekaligus sebagai response in action terhadap hasil Risk 

Management. 

 Sebaliknya, Risk Management adalah acuan awal bagi seluruh aktivitas 

Internal Control, sekaligus alat evaluasi yang efektif untuk mengukur 

kemadaian Internal Control yang sedang berjalan. 

Internal Control dan Risk Management bagai “otak” dan “hati”, pikiran dan 

bijaksana, atau bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya 

merupakan Integrated Mission bagi Satuan Kerja Audit Internal. 

 

 

 

     

Gambar 2.1 

       Paradigma Penelitian 

 

Internal Audit (X1) 

Pengendalian Internal (X2) 

Manajemen Risiko (Y) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Risiko 

H2 : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Risiko 

H3 : Internal Audit dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap 

Manajemen Risiko 

 

 

 

 


