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ABSTRACT 

 

 

This research aim to know the internal auditing role in supporting internal operation 

effectiveness for process of procurement of goods and services applied at PT.XXX. 

This research used qualitative description method. Qualitative description method is 

used to compare the result of the research and the existing theory. Questionnaire, 

documentation, and interview are the technique that used by researcher during the data 

collection period. 

The result of the research shows that in this organization has separated function in 

every department, such as department of internal auditor is separated from the other 

department in PT.XXX . It helps the company to control their entity. In the other words, 

separation between duty and functional at the organizational structure is a form of internal 

control. By implementing an Internal Auditing could help management to reduce the risks 

that may happened and support the reliabiilty information of  the process of procurement. 

Internal auditing has a role in supporting internal control effectiveness of procurement of 

goods and services at PT.XXX. 

 

 

Keywords :Internal Auditing, Internal Control, Procurement of goods and services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

 

Dewasa ini dirasakan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang semakin 

pesat di berbagai bidang usaha sejalan dengan perkembangan teknologi yang cepat. 

Sebuah perusahaan baik besar maupun kecil, baik yang mencari keuntungan ataupun 

bertujuan untuk sosial, memiliki tujuan jangka panjang agar tetap dapat menjalankan 

kelangsungan hidup usahanya, berkembang, maupun bersaing dengan perusahaan 

lainnya yang berada dalam industri yang sama.  Namun, tujuan utama sebuah 

perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang dapat diperoleh dari pemanfaatan 

sumber daya secara maksimal. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

pencapaian atas tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut.  

Seiring dengan berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang 

dihadapi suatu perusahaan akan menjadi lebih kompleks. Kompleksitas ini 

menimbulkan berbagai masalah, namun masalah paling kritis dan perlu mendapat 

perhatian lebih dari manajemen adalah masalah pengawasan atau pengendalian 

(controlling) yang akan menjadi sulit bagi pihak manajemen untuk melakukan 

pengawasan langsung terhadap seluruh operasi perusahaan secara efektif. Dengan 

demikian, sistem pengawasan itu harus benar-benar efektif, artinya dapat mencapai 

tujuannya, maka suatu sistem pengawasan harus dapat segera melaporkan jika 

terdapat penyimpangan-penyimpangan dari hal yang telah direncanakan sebelumnya. 

Oleh karena itu, diperlukan alat bantu bagi pihak majemen dengan membentuk suatu 
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departemen internal auditing yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan 

dan penilaian terhadap pengendalian internal perusahaan.   

Menurut Novarita (2006), pengendalian internal yang dibentuk akan 

membantu manajemen dalam menjaga harta benda perusahaan, menilai kecermatan 

dan keandalan data akuntansi, memingkatkan efisiensi usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditentukan. Pengendalian internal 

yang baik juga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan atau penyelewengan yang 

terjadi atau mungkin saja terjadi, namun apabila kecurangan/penyelewengan tersebut 

telah terjadi maka dapat diketahui dan diatasi secara cepat. 

Internal auditing merupakan salah satu alat bantu manajemen dalam 

melakukan pengendalian atas perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk 

kecurangan dan penyelewengan. Selain itu internal auditing juga merupakan suatu 

jenis audit yang pelaksanaannya secara sistematis atas catatan-catatan akuntansi, 

prosedur-prosedur dan operasi suatu perusahaan, sehingga kesalahan materiil yang 

muncul dalam  sistem akuntansi dapat dihindarkan. Hal ini akan semakin mudah bagi 

perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam mencapai 

tujuannya.  

Internal auditing merupakan sumber informasi yang dapat digunakan 

manajemen untuk mengambil keputusan yang bersifat objektif. Agar fungsi dari staf 

auditor internal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan , maka para staf auditor 

internal harus bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada 

manajemen puncak. 

Penelitian ini menggunakan PT.XXX sebagai objek penelitian. PT.XXX 

bergerak dalam bidang pengeboran (drilling) . Dengan demikian, dapat dikatakan 
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bahwa PT.XXX merupakan kegiatan usaha hulu yang berintikan dan bertumpu pada 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, fungsi pengadaan barang 

dianggap penting oleh perusahaan sebagi pendukung bagi kegiatan pengeboran. 

Untuk memperoleh kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang baik, maka 

diperlukan pengendalian internal yang efektif untuk mengidentifikasi kemungkinan 

terjadinya penyimpangan dan akhirnya dapat diperoleh tindakan-tindakan perbaikan 

bagi proses pengadaan barang dan jasa perusahaan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Variabel 1 : Apakah pelaksanaan internal auditing atas pengadaan barang dan jasa 

yang diterapkan oleh PT. XXX tersebut efektif ? 

Variabel 2 : Sebagai variabel kontrol, apakah pelaksanaan pengendalian internal 

atas pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh PT.XXX efektif ? 

Variabel 3 : Sebagai variabel kontrol, bagaimana peran internal auditing dalam 

smenunjang keefektifan pengendalian internal atas pengadaan barang 

dan jasa pada PT.XXX ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Terkait dengan luasnya ruang lingkup, permasalahan dan waktu serta 

keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan internal auditing 

dan pengendalian internal pengadaan barang dan jasa, maka penelitian dibatasi 
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pada prosedur dan pelaksanaan internal auditing atas pengadaan barang dan jasa 

dan sistem pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa yang ada pada 

PT. XXX.  Kuesioner yang diberikan oleh Satuan Pengawas Internal pada 

PT.XXX berbeda dengan kuesioner yang diberikan kepada bagian Supply Chain 

Management  (SCM) yang dalam hal ini menjalankan proses pengadaan barang 

dan jasa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah internal auditing atas 

pengadaan barang dan jasa pada PT.XXX telah efektif. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengendalian internal atas 

pengadaan barang dan jasa telah berjalan efektif. 

3. Untuk mengetahui bagaimana peran internal auditing dalam menunjang 

efektifitas pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa pada 

PT.XXX.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Merupakan kesempatan bagi penulis untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai internal auditing dalam menunjang efektifitas 

pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa dan membandingkan 

antara teori dan pengaplikasiannya pada dunia nyata. 

2. Bagi Perusahaan (PT. XXX) 

Diharapkan, peneliti dapat memberikan kontribusi dan hasil yang berarti 

bagi perusahaan, terutama pada internal auditing atas pengadaan barang 

dan jasa , dan perusahaan dapat mengetahui apakah pengendalian 

internalnya telah efektif. 

3. Bagi Pembaca dan Pihak lain 

Diharapkan bagi masyarakat terutama rekan-rekan mahasiswa, hasil 

penelitian ini dapat memberi pengetahuan yang lebih terutama pada bidang 

internal auditing atas pengadaan barang dan jasa. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, menjelaskan internal auditing 

secara umum, dan pentingnya internal auditing pengadaan barang dan 
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jasa. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah 

penelitian, selanjutnya dibahas mengenai tujuan, manfaat serta 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori sebagai landasan penelitian mengenai  

internal auditing, pengendalian internali, dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan, 

teknik pengumpulan data serta jadwal dan lokasi penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai data penelitian yang terdiri darisejarah singkat 

perusahaan dan internal auditing pada perusahaan terkait, serta 

dibahas mengenai analisis hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yang disertakan 

saran dari peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Auditing  

Secara umum auditing merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh orang 

yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dan 

bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan.  

Menurut Arens,Elder, dan Beasley (2008:4) definisi Auditing (audit) adalah 

sebagai berikut: 

 Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the information and 

established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person. 

Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat 

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

mengevaluasi informasi tersebut. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga 

bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit. Auditing atas laporan 

keuangan historis oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) membutuhkan kriteria yang 

berlaku biasanya prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Di dalam proses 

auditing biasanya ditemukan beberapa bukti, bukti ialah setiap informasi yang 

digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Alvin A.Arens (2008:5), bukti memiliki 

banyak bentuk yang berbeda, contohnya : 
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 Kesaksian lisan pihak yang dipengauditan (klien) 

 Komunikasi tertulis dengan pihak luar 

 Observasi oleh auditor 

 Data elektronik dan data lain tentang transaksi 

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, auditor harus memiliki bukti 

dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi.  

Dalam melaksanankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki kualifikasi 

untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis 

serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat 

setelah memeriksa bukti itu. Selain itu, auditor juga haruslah independen dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. 

Arens,Elder,dan Beasley (2008;16–18) membedakan jenis auditing sebagai 

berikut : 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan 

metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen 

biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. 

Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak 

terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur 

organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua 

bidang lain di mana auditor menguasainya.  
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2. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti 

prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas 

yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada 

manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah 

kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan 

terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. 

 

3. Audit Laporan Keuangan  (Financial Statement Audit) 

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi 

yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. 

Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku secara umum, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit 

atas laporan keuangan yang disusun menggunakan akuntansi dasar kas 

atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu. 

 

2.2 Internal Auditing 

 2.2.1  Pengertian Internal Auditing 

Menurut Tunggal (2010:99), auditor internal sering sekali disebut 

sebagai “mata dan telinga manajemen.” Auditor tidak hanya memeriksa 

kegiatan akuntansi dan keuangan tetapi juga jenis program lainnya didalam 

entitas. Auditor internal sering sekali berfokus pada ketaatan terhadap kebijakan 

dan peraturan serta upaya meningkatkan efisiensi operasi. 
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Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai internal auditing, Sawyer 

(2005 : 10) mengemukakan definisi internal auditing adalah sebagai berikut : 

Internal auditing adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat 

diandalkan. 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang 

bisa diterima telah diikuti 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis 

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 

Definisi ini tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal, 

tetapi juga mengakomodasikan kesempatan dan tanggung jawab. Definisi 

tersebut memadukan persyaratan-persyaratan signifikan yang ada di standar dan 

menangkap lingkup yang luas dari auditor internal modern yang lebih 

menekankan pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan 

risiko, tata kelola, dan kontrol. Perusahaan yang berkembang di Indonesia 

memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian dan pembangunan bagi 
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masyarakat Indonesia, maka peran internal auditing menjadi semakin penting 

untuk mengawasi perusahaan secara independen. 

Dikutip dari Sawyer (2005:8), berbagai definisi internal auditing 

modern telah dikembangkan, salah satunya American Accounting Association 

mendefinisikannya sebagai “proses sistematis untuk secara objektif memperoleh 

dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis 

untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi ini dengan kriteria yang 

ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan.” 

Definisi ini ditujukan untuk menggambarkan proses yang dilakukan di semua 

jenis audit; tetapi istilah “tindakan dan kejadian ekonomi” mengarah pada aspek 

keuangan atau akuntansi. 

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai internal 

auditing, penulis mengutip beberapa pendapat yang berhubungan dengan 

internal auditing ini. Menurut IIA
1
 yang dikutip oleh Sawyer (2005 : 9) 

menyatakan bahwa internal auditing adalah sebagai berikut : 

“Internal auditing adalah sebuah aktivitas independen, keyakinan objektif 

dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan 

meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi 

mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis, dan 

berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses 

pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi.” 

                                                           
1
 Established in 1941, The Institute of Internal Auditors (IIA) is an international professional association of 

more than 170,000 members. Throughout the world, The IIA is recognized as the internal pengauditan 

profession's leader in certification, education, research, and technical guidance. Source :  www.theiia.org 
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Terdapat dua kelompok auditor yaitu auditor internal dan auditor 

eksternal. Kedudukan dan tanggung jawab diantara kedua auditor tersebut 

berbeda satu sama lain. Seorang auditor internal tidak bekerja untuk kantor 

akuntan publik (KAP), tetapi ia bekerja pada perusahaan, lembaga pemerintah 

ataupun pada organisasi lainnya. Auditor internal pada umumnya melapor 

kepada manajer senior dan dewan direksi perusahaan, sedangkan auditor 

eksternal hanya memiliki struktur pelaporan yang terbatas kepada kantor 

akuntan tempat auditor tersebut bekerja dan pihak ketiga (kreditor dan investor).  

 

 2.2.2  Fungsi dan Tujuan Internal Auditing 

Kontribusi auditor internal menjadi semakin penting seiring dengan 

makin berkembang dan kompleksnya sistem perusahaan dan pemerintahan. 

Sawyer (2005:32) menyatakan fungsi internal auditing bagi manajemen sebagai 

berikut : 

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh 

manajemen puncak. 

2. Mengidentifikasikan 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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Berdasarkan Statement of  Responsibilities of Internal Auditor yang 

diterbitkan oleh IIA dikutip dari Tunggal (2010:102), internal auditing  

memiliki tujuan sebagai berikut: 

“Tujuan internal auditing adalah untuk membantu anggota organisasi 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif .” 

Untuk mencapai tujuan tersebut, staf auditor  internal diharapkan dapat 

melengkapi organisasi dengan “analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan 

informasi tentang kegiatan yang ditelaah.” IIA mengakui bahwa tujuan internal 

auditing mencakup juga meningkatkan pengendalian yang efektif pada biaya 

yang wajar. 

Di dalam perusahaan, internal auditing merupakan fungsi staf, sehingga 

tidak memiliki wewenang untuk langsung memberi perintah kepada karyawan, 

dan juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam 

perusahaan yang bersifat di luar kegiatan pemeriksaan. Internal auditing terlibat 

dalam memenuhi kebutuhan manajemen, dan staf auditing yang paling efektif 

meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas 

mereka. Tujuan-tujuan auditing disesuaikan dengan tujuan manajemen, 

sehingga auditor internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan 

nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi 

kesuksesan organisasi. 

Fungsi internal auditing dalam perusahaan biasanya menyangkut sistem 

pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan 

efektifitas, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan (good 

corporate governance). Peran auditor internal menjadi penting sejalan dengan 
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semakin kompleksnya kegiatan operasional perusahaan, peran auditor internal 

yang dikutip dari Dasar-Dasar Pengauditan  internal karangan Tunggal (2010:5) 

antara lain: 

 Membantu manajemen dan direksi dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya dalam menerapkan corporate governance. 

 Membantu direksi dan manajemen dalam memaksimalkan kesempatan 

dan meminimalkan kendala organisasi. 

 Memberi keyakinan kepada direksi, komite audit, manajemen tentang 

efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan, ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur 

perusahaan dan kualitas informasi manajemen. 

Manajemen tidak mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan 

operasional perusahaan, sehingga dengan adanya auditor internal manajemen 

menjadi sangat terbantu dalam menjaga efisiensi dan efektifitas kegiatan. 

 

 2.2.3  Ruang Lingkup Internal Auditing 

Dikutip dari Dasar-Dasar Audit Internal karangan Tunggal (2010:102), 

Statement of Responsibilities of Auditor Internal menyebutkan ruang lingkup 

internal auditing mencakup “ pemeriksaan dan evaluasi memadai serta 

efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam 

melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan.” Ruang lingkup internal 

auditing mecakup tugas-tugas berikut: 
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 Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta 

perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi, dan melaporkan informasi semacam itu. 

 Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap 

kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat 

memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta 

menentukan apakah organsasi telah mematuhinya. 

 Menelaah perangkat perlindungan aset dan , secara tepat, memverifikasi 

keberadaan aset tersebut. 

 Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan. 

 Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya 

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah 

operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh IIA, maka The Institute of 

Chartered Accountans in Australia (ICAA, 1994:76) tentang ruang lingkup 

internal auditing yang dikutip dari buku Dasar-Dasar Pengauditan  internal 

karangan Tunggal (2010:103) mengemukakan: 

“The scope and objectives of internal audit vary widly and are 

dependent upon the size and structure of the entity and the requirements 

of its management. Normally however internal audit operates in one or 

more of the following areas : (a) Review of Accounting system and 

related internal controls; (b) Examination of the management of 

financial and operating information; (c) Examination of the economy, 
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efficiency and effectiveness of operations including non-financial control 

of an organization.” 

Oleh karena itu, ruang lingkup dan tujuan internal auditing sangat luas 

tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen 

organisasi yang bersangkutan. 

 2.2.4  Kode Etik Auditor  internal 

Menurut Tunggal di dalam bukunya “Dasar-dasar Audit  internal” 

(2010:108) , The Institute of Internal Auditors (IIA) telah menetapkan suatu 

kode etik bagi para anggotanya. IIA mengakui bahwa auditor internal memiliki 

kewajiban terhadap profesi, manajemen, pemegang saham, serta masyarakat 

umum untuk mempertahankan standar eprilaku profesional yang tinggi atas 

kinerja profesinya. 

Kode etik IIA dimaksudkan untuk meningkatkan budaya etika dalam 

profesi auditor  internal secara menyeluruh. Kode etik penting dan tepat untuk 

profesi auditor internal, berisi assurance yang objektif tentang risiko, 

pengendalian dan tata kelola. Kode etik IIA telah melebihi definisi internal 

auditing dengan menyertakan dua komponen penting yaitu: 

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi dan praktik internal auditing 

2. Aturan perilaku (Rules of Conduct) yang menggambarkan norma 

perilaku yag diharapkan dari auditor internal. Aturan-aturan ini 

merupakan bantuan untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip menjadi 

aplikasi praktis dan ditujukan untuk mengarahkan perilaku etis dari 

auditor internal. 
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Kode etik ini diterapkan pada individu dan entitas yang menyediakan 

jasa internal auditing. Auditor internal diharapkan menerapkan dan mendukung 

prinsip-prinsip dasar tertentu seperti: 

 Integritas 

Integritas auditor internal membentuk kepercayaan sehingga memberi 

dasar untuk mengandalkan penilaian mereka. 

 

 Objektivitas 

Auditor internal menampilkan objektivitas profesional tertinggi dalam 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi 

tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. 

 

 Kerahasiaan 

Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang 

mereka terima dan tidak mengungkapkan informsi tanpa wewenang yang 

tepat kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk 

melakukannya. 

 

 Kompetensi 

Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa pengauditan  internal. 
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2.3 Pengendalian Internal 

 2.3.1  Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal dapat didefiniskan sebagai suatu proses yang 

dipengaruhi sumber daya manusia dan suatu teknologi informasi, untuk 

membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal 

merupakan suatu alat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber 

daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian internal juga berperan penting 

untuk mencegah terjadinya fraud (kecurangan) dan melindungi sumber daya 

organisasi baik yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Pengendalian 

internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi 

perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin 

dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku pada negara dimana perusahaan 

tersebut beroperasi. 

Pengertian pengendalian internal yang dikutip menurut Tunggal 

(2010:195) adalah sebagai berikut :  

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personal entitas lainnya yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi 

operasi, (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

Pengendalian internal yang dilakukan membantu manajemen dalam 

mengkoordinasikan dan mengawasi semua sumber daya perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direksi dan manajemen bertanggung 
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jawab untuk membuat dan memelihara sistem pengendalian intern didalam 

perusahaan. Namun pihak lain yang terkait seperti internal auditor dapat 

memberikan pertimbangan bagi manajemen dan direksi dalam merumuskan 

model pengendalian internal yang sesuai untuk dijalankan perusahaan. 

 

 2.3.2  Tujuan Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa 

perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Didalam bukunya “Auditing 

and Assurance Services”, Arens,Elder,dan Beasley (2008 ; 370 – 371)  

mengungkapkan bahwa manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam 

merancang sistem pengendalian internal yang efektif: 

1. Reliabilitas laporan keuangan 

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para 

investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul 

tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa 

informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan 

pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 

Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan 

adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. 

 

2. Efisisensi dan efektifitas operasi 

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber 

daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran 
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perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah 

memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang 

operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.  

 

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan 

Section 404 dari undang-undang Sarbanes-Oxley mengharuskan semua 

perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan 

pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain 

mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, organisasi-organisasi 

publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan 

peraturan.  

 

Manajemen merancang sistem pengendalian internal untuk mencapai 

ketiga tujuan ini. Fokus auditor, baik dalam audit atas laporan keuangan 

(financial statement audit)  maupun audit atas pengendalian internal, tertuju 

pada pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan ditambah pengendalian 

atas operasi dan ketaatan pada hukum serta peraturan yang dapat secara material 

mempengaruhi pelaporan keuangan. 

 

 2.3.3  Komponen-komponen Pengendalian Internal 

Komponen-komponen pengendalian internal menurut The Committe of 

Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip menurut Arens,Elder, dan 

Beasley (2008:376) adalah sebagai berikut: 
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1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian Risiko 

3. Aktivitas Pengendalian 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan 

 

Gambar 2.1 

Lima Komponen Pengendalian Internal 

 

  

                         

 

                    Sumber :Arens , Elder, dan Beasley (2008:376) 

 

Lingkungan pengendalian (controlling environment) terdiri atas 

tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen 

puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai 

pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Untuk memahami 

dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan 

subkomponen pengendalian yang paling penting, yaitu: 

Penilaian Risiko Aktivitas 

pengendalian 

Informasi dan 

Komunikasi 

Pemantauan 
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 Integritas dan nilai-nilai etis. Integritas dan nilai-nilai etis adalah 

produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar 

itu dikomunikasikan dan diberlakukan didalam praktik. 

 Komitmen pada kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

mendefinisikan pekerjaan seseorang. 

 Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Dewan komisaris 

berperan penting dalam tata kelola korporasi yang efektif karena 

memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen 

telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan 

keuangan yang layak. 

 Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen. Manajemen melalui 

aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas kepada karyawan tentang 

pentingnya pengendalian internal. 

 Struktur Organisasi. Struktur organisasional suatu entitas menentukan 

garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada. 

 Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia. Aspek paling penting 

dari pengendalian internal adalah personil. Jika para karyawan kompeten 

dan bisa dipercaya, pengendalian internal lainnya dapat diabaikan, dan 

laporan keuangan yang andal masih akan dihasilkan. 

Penilaian risiko (risk assesment) atas pelaporan keuangan adalah 

tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 

Manfaat Internal Auditing.., Septriandra Jayanti, Ak.-IBS, 2011



 
 

Aktivitas Pengendalian (controlling activities) adalah kebijakan dan 

prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk 

menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian 

umumnnya dibagi lima antara lain pemisahan tugas yang memadai, otorisasi 

yang sesuai atas aktivitas dan traksaksi, dokumen dan catatan yang memadai, 

pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta pemeriksaan kinerja secara 

independen. 

Informasi dan Komunikasi, tujuan sistem informasi dan komunikasi dari 

entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi 

yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntanbilitas aktiva terkait.  

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalain 

internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan 

bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah 

dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai ini berasal 

dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, 

laporan auditor internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas pengendalian, 

laporan dari pembuat peraturan seperti badan pengatur bank, umpan balik dari 

personil operasional, dan keluhan pelanggan tentang jumlah tagihan. 

 

 

 

 

Manfaat Internal Auditing.., Septriandra Jayanti, Ak.-IBS, 2011



 
 

2.4 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa 

 2.4.1  Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa  

Definisi Pengadaan Barang dan Jasa menurut Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 54 Tahun 2010 adalah: 

“Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya 

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.” 

Pengadaan barang dan jasa diawali dengan adanya transaksi jual beli di 

pasar dengan pembayaran secara langsung (tunai) yang kemudian berkembang 

ke arah pembelian dengan jangka waktu pembayaran, dengan membuat 

dokumen pertanggungjawaban, dan pada akhirnya melalui proses pengadaan 

yaitu pelelangan. 

2.4.2 Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengadaan Barang dan Jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip yang berlaku secara umum. Menurut Keppres Nomor 54 Tahun 2010, 

prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa adalah sebagi berikut: 

a. Efisien 

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai 

kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan 

dana yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan 

kualitas yang maksimum. 
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b. Efektif 

Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan 

kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 

manfaat sebesar-besarnya.  

c. Transparan 

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 

Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 

oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada 

umumnya. 

d. Terbuka 

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh seluruh 

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 

e. Bersaing 

Bersaing, berati Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui 

persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia 

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyartan, sehingga dapat 

diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak 

ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 

Pengadaan Barang/Jasa  

f. Adil/Tidak Diskriminatif 

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia 

Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada 

pihak tertentu , dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 
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g. Akuntabel 

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait 

dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2.4.3 Proses Pengadaan Barang dan Jasa  

Menurut Keppres Nomor 54 Tahun 2010, proses Pengadaan Barang/Jasa 

dilakukan dengan beberapa metode, antara lain sebagi berikut: 

1. Dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa, terbagi menjadi 4 

yaitu: 

a. Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan 

pelelangan sederhana 

Jadi pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka 

dan untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui 

media cetak dan papan pengumuman resmi untuk 

penerangan umum serta bilamana dimungkinkan melalui 

media elektronik , sehingga masyarakat luas / dunia usaha 

yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat 

mengikutinya. 

 

b. Penunjukkan langsung 

Adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk 

langsung kepada satu penyedia barang/jasa . 
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c. Pengadaan langsung 

Adalah pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan 

dan hanya diikuti oleh penyedia barang/jasa yang 

memenuhi syarat yang dilakukan dengan cara 

membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi, baik 

teknis maupun harga , sehingga diperoleh harga yang wajar 

dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

 

d. Kontes/Sayembara 

Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang dan Sayembara 

untuk pengadaan Jasa lainnya. 

 

2. Swakelola 

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana 

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri 

oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 

sebagai penanggungjawab anggaran , instansi pemerintah lain 

dan/atau kelompok masyarakat.  

 

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Marusaha (2005), melakukan  Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal 

Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EP menyimpulkan bahwa perusahaan telah 

memiliki struktur organisasi yang baik dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang 

dapat dimengerti karyawan sehingga karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik. Selain itu, perusahaan telah memiliki prosedur pengadaan barang dan jasa yang 
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tetap sehingga karyawan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai 

dengan prosedur. Sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa, bagian pengadaan 

telah membuat rencana kerja dan anggaran dan telah didokumentasikan dengan baik 

dimana dokumen tersebut telah memiliki nomor urut tercetak sehingga terhindar dari 

terjadinya penyimpangan. Bila terjadi adanya perubahan pada prosedur pengadaan 

barang dan jasa, perusahaan telah mengkomunikasikan perubahannya kepada karyawan 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Namun perusahaan belum 

memiliki adanya kebijakan, yaitu larangan serta sanksi kepada pihak manajemen yang 

tidak mengikuti aturan dan prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan tidak 

terdapat adanya rotasi pegawai dalam fungsi pengadaan barang dan jasa. Selain itu 

belum terdapat indikator kinerja yang tepat untuk mengukur sejauh mana pencapaian 

tujuan pengadaan barang dan jasa, indikator yang tepat diperlukan untuk mengukur 

sejauh mana pencapaian tujuan pengadaan barang dan jasa dapat dicapai untuk 

mengambil keputusan yang tepat.   

Novarita (2006), Manfaat Pengauditan  internal dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Penggajian (Studi Kasus pada PT.Bank Mega, Tbk cabang 

Bandung), penerapan pengauditan  internal berperan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal penggajian pada PT.Bank Mega, Tbk. Keberadaan pengauditan  

internal yang terpisah dari bagian lainnya dan betanggung jawab langsung kepada 

Direktur Utama  serta  melaksankan tugasnya secara independen dan objektif. Laporan 

hasil pengauditan dibuat oleh auditor internal berdasarkan hasil temuan pengauditan 

yang disertai dengan saran atau rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan 

yang ada. Adanya tindak lanjut dari perusahaan atas saran yang terdapat dalam laporan 

pengauditan dan dilakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut oleh auditor internal. 
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Pribowo (2007), Peranan Pengauditan  internal Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Kredit Investasi (Studi Kasus pada PT.BNI 46 cabang Asia-

Afrika Bandung),  membuktikan bahwa pengauditan yang diterapkan oleh PT.BNI 46 

telah efektif. SKAI mempunyai independensi dimana bagian ini terpisah dari kegiatan 

operasional bank dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Auditor 

internal pada PT.BNI 46 harus memiliki latar belakang yang cukup dari berbai ilmu 

khususnya di bidang perbankan. Pengauditan  internal secara berkelanjutan melakukan 

evaluasi kelayakan prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan kredit investasi. 

Pengevaluasian yang dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan dan prosedur 

pengelolaan kredit investasi akan mendukung tercapainya efektivitas kerja. 

Haripratiwi (2006), Analisis Sistem Pengendalian Internal Penggajian 

Karyawan pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta. BMT Al Ikhlas, telah memisahkan tugas 

dan tanggung jawab fungsional pada masing-masing bagian yang berhubungan dengan 

penggajian karyawan. Jaringan prosedur sistem penggajian karyawan BMT Al Ikhlas 

Yogyakarta terdiri dari prosedur pencatatan presensi, prosedur administrasi personalia, 

prosedur penggajian dan prosedur pembayaran gaji. Manajemen pusat BMT Al Ikhlas 

menangani langsung fungsi-fungsi personalia. Prosedur sistem penggajian yang ada di 

BMT Al Ikhlas Yogyakarta sederhana tetapi dikatakan baik karena mudah dipahami 

dan dapat memperlancar proses penggajian karyawan. Setiap karyawan yang ada di 

BMT Al Ikhlas Yogyakarta memahami mengenai prosedur yang ada tersebut, sehingga 

kecurangan atau bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dapat dicegah. 

Rani (2010), Peranan Pengauditan  internal Dalam Menunjang Efektifitas 

Pengendalian Internal Atas Gaji dan Upah pada PT. Bank Sumut. Menguji bahwa  

Audit  internal yang ada pada PT.Bank Sumut memadai dan memiliki kedudukan yang 

cukup dalam struktur organisasi.  Kedudukan Auditor Internal  yang baik menyebabkan 
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tingkat independensinya menjadi tinggi dan dapat menjaga objektifitas dalam 

menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan diseluruh bagian, karena auditor 

internal dalam menjalankan tugasnya tidak terlibat dalam kegiatan operasional 

perusahaan yang menjadi objek pemeriksaannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor internal meliputi seluruh kegiatan bisnis perusahaan untuk mencapai efisiensi 

dan efektivitas aspek keuangan maupun aspek operasional. Segala kecurangan dan 

penyimpangan dalam aktivitas perusahaan dapat diminimalisir, karena adanya bagian 

pengauditan  internal yang berfungsi melakukan pemeriksaan keseluruh bagian baik 

secara berkala maupun secara mendadak. Proses pelaksanaan pengendalian internal atas 

gaji dan upah mulai dari penggunaan dokumen, catatan akuntansi dan prosedur-

prosedur pengendalian penggajian dan pengupahan sudah dapat dikatakan efektif. 

Peranan pengauditan  internal banyak membantu dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal atas gaji dan upah pada PT. Bank Sumut. 

Berikut ialah tabel ringkasan dari kesimpulan atas hasil peneliti terdahulu: 

Tabel 2.1 

Hasil Peneliti Terdahulu 

No Peneliti Judul penelitian Kesimpulan 

1 Nancy Ully 

Marusaha 

(2005) 

Evaluasi Terhadap 

Sistem Pengendalian 

Internal Pengadaan 

Barang dan Jasa PT. 

Pertamina EP 

Perusahaan telah memiliki prosedur pengadaan 

barang dan jasa yang tetap sehinnga karyawan 

mengikuti prosedur yang ada. Bila terdapat 

adanyanya perubahan dalam prosedur 

pengadaan barang dan jasa, perusahaaan 

mengkomunikasikan kepada karyawan sehingga 

terhindar dari kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi. Prosedur pengadaan barang 

dan jasa tersebut dijasikan sebagai acuan dalam 

pengendalian internal perusahaan, sehingga 

penulis menyimpulkan bahwa pengendalian 

internal atas barang dan jasa pada PT.Pertamina 

EP telah berjalan efektif. 
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No Peneliti Judul penelitian Kesimpulan 

2 Tine Novarita 

(2006) 

Manfaat Pengauditan  

internal Dalam 

Menunjang 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal Penggajian ( 

Studi Kasus pada 

PT. Bank Mega,Tbk 

Bandung) 

Menyimpulkan bahwa pengauditan  internal 

pada PT. Bank Mega,Tbk Bandung berperan 

dalam pengendalian internal penggajian. 

Penerapan pengauditan  internal yang 

dilaksanakan telah memadai hal ini ditunjang 

oleh beberapa faktor yaitu, kedudukan auditor 

internal yang bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur Utama dan melaksanakan 

tugasnya secara independen dan objektif, 

auditor internal memiliki kompetensi yang baik 

karena memiliki pengetahuan serta latar 

belakang pendidikan akuntansi serta 

pengalaman yang cukup sebagai auditor 

internal, Program pengauditan dibuat 

berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan 

Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Intern (SPI) 

yang memudahkan auditor internal dalam 

melaksanakan aktivitas auditnya, pengauditan  

internal yang dilakukan dapat mendorong 

ditaatinya kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh perusahaan 

3 Akbar 

wibowo 

(2007) 

Peranan Pengauditan  

internal Dalam 

Menunjang 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal Kredit 

Investasi (Studi 

Kasus pada PT.BNI 

46 cabang Asia-

Afrika Bandung) 

Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan 

pengauditan  internal di BNI telah efektif, 

dilihat dari unsur-unsur yang menunjang fungsi 

pengauditan dalam perusahaan ; Independensi 

Pengauditan  internal ( kedudukannya terpisah 

dari bagian lainnya dan bertanggung jawab 

langsung kepada direktur utama). Pelaksanaan 

kegiatan pengauditan ( kegiatan pengauditan 

yang dilakukan oleh AI harus disusun secara 

objektif, singkat, jelas, sehingga membantu 

dalam memberikan arah bagi manajemen). 

Pengendalian internal telah berjalan efektif ; 

Lingkungan pengendalian ( nilai etika dan 

kejujuran yang diterapkan dinilai efektif), 

Penaksiran resiko (auditor internal dalam 

penaksiran resiko dilaksanakan dengan cukup 

baik), Informasi dan komunikasi ( kredit 

investasi yang diberikan telah dicatat dengan 

dengan sah), Kegiatan pengendalian ( terdapat 

adanya pemisahan fungsi, penguasaan, 

pelaksanaan, pencatatan, dan pengawasan), 

Pemantauan (pengawasan dilakukan dengan 

baik sebelum atau sesudah kredit diberikan). 

Peranan pengauditan  internal dalam menunjang 

efektifitas pengendalian internal atas kredit 

investasi adalah, pelaksanaan pengauditan  
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No Peneliti Judul penelitian Kesimpulan 

internal atas kredit investasi yang didasarkan 

pada program pengauditan dapat mencerminkan 

pengendalian internal yang dilakukan terhadap 

bagian kredit khususnya kredit investasi 

4 Ika 

Haripratiwi 

(2006) 

Analisis Sistem 

Pengendalian 

Internal Penggajian 

Karyawan pada 

BMT Al Ikhlas 

Yogyakarta 

BMT Al Ikhlas telah memisahkan tugas dan 

tanggung jawab fungsional pada masing-masing 

bagian yang berhubungan dengan penggajian 

karyawan. Jaringan prosedur sistem penggajian 

karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta terdiri 

dari prosedur pencatatan presensi, prosedur 

administrasi personalia, prosedur penggajian 

dan prosedur pembayaran gaji. Manajemen 

pusat BMT Al Ikhlas menangani langsung 

fungsi-fungsi personalia. Prosedur sistem 

penggajian yang ada di BMT Al Ikhlas 

Yogyakarta sederhana. Meski jaringan 

prosedurnya sederhana prosedur tersebut 

dikatakan baik karena mudah dipahami dan 

dapat memperlancar proses penggajian 

karyawan. 

5 Sri Imelda 

Rani 

(2010) 

Peranan Pengauditan  

internal Dalam 

Menunjang 

Efektifitas 

Pengendalian 

Internal Atas Gaji 

dan Upah pada PT. 

Bank Sumut 

Menyimpulkan bahwa Pengauditan  internal 

yang diterapkan pada PT. Bank Sumut telah 

memadai dan memiliki kedudukan yang cukup 

baik dalam struktur organisasi. Dengan 

kedudukan pengauditan  internal yang cukup 

baik maka tingkat independensinya menjadi 

tinggi dan dapat menjaga objektivitas dalam 

menjalankan fungsi pengawasan yang 

dilakukan pada seluruh bagian karena Internal 

Auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak 

terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan 

yang menjadi objek pemeriksaan.proses 

pelaksanaan pengendalian internal atas gaji dan 

upah mulai dari penggunaan dokumen, catatan 

akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian 

penggajian dan pengupahan sudah dapat 

dikatakan efektif. Peranan pengauditan  internal 

telah banyak membantu dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas gaji dan 

upah pada PT. Bank Sumut. 

 

       Sumber : Olahan Penulis 
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2.6 Rerangka Pemikiran 

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aktivitas yang terdapat 

didalam PT.XXX. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu bagian yang perlu 

mendapat perhatian penting, karena pada aktivitas ini melibatkan berbagai pihak 

internal maupun eksternal. Pihak internal antara lain bagian pengadaan barang dan jasa 

PT.XXX, gudang, dan pemeliharaan. Sedangkan pihak eksternal adalah para penyedia 

barang/jasa. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan yang 

mungkin timbul pada pengadaan barang/jasa dibutuhkan adanya penerapan 

pengendalian internal. Namun, dengan adanya pengauditan  internal dapat menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa. 

Secara sederhana, rerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

PT.XXX 

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada salah satu anak perusahaan dari 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. XXX pada bagian Satuan Pengawas 

Internal yang berlokasi di Jakarta. Objek penelitiannya adalah Manfaat Internal Auditing 

Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pengadaan Barang dan Jasa. 

Penelitian ini dilakukan mulai dari 23 Mei 2011 sampai 30 Juni 2011.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

perusahaan yang menjadi objek penelitian, diperoleh melalui wawancara 

serta kuesioner yang dibagikan kepada bagian Satuan Pengawas Internal 

dan bagian Pengadaan Barang/Jasa yang keseluruhannya berjumlah 9 

kuesioner dan diolah lebih lanjut oleh penulis. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap bagi data primer yang diperoleh 

dalam bentuk hasil pengolahan yang sudah jadi , baik berupa publikasi 

maupun data perusahaan. Data sekunder yang penulis kumpulkan antara 

lain berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan 

prosedur internal auditing atas pengadaan barang dan jasa pada PT.XXX. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Dokumentasi 

Mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi dengan baik data 

keuangan maupun non-keuangan. Data ini bersumber dari data perusahan 

Manfaat Internal Auditing.., Septriandra Jayanti, Ak.-IBS, 2011



 
 

dan buku literatur yang ada. Teknik dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data sekunder berupa profil perusahaan serta tata kerja 

organisasi yang ada pada PT.XXX 

 

b. Teknik Wawancara 

Merupakan teknik pengambilan data primer yang dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara terhadap pihak perusahaan khususnya dengan 

bagian yang terkait dengan penelitian. Wawancara diajukan dalam bentuk 

pertanyaan mengenai hal-hal yang terkait dengan prosedur pengadaan 

barang/jasa yang ada pada PT.XXX. 

 

c. Teknik Kuesioner 

Mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti, yaitu terkait dengan efektivitas internal auditing dan juga 

efektivitas pengendalian internal dengan tujuan untuk mendapatkan 

tanggapan dari responden. 

 

 

3.3  Metode Analisis Data 

 

Analisis pengujian data ini bersifat kualitatif, oleh karena itu data yang 

disimpulkan adalah data kualitatif. Analisis dilakukan dengan membuat kuesioner, 

dimana teori-teori yang telah diuraikan dalam kepustakaan dibandingkan dengan 

praktek sesungguhnya yang terjadi di perusahaan. Analisis data dilakukan dengan cara : 

1. Analisis fakta-fakta dari hasil kegiatan penelitian lapangan sehingga penulis 

memperoleh data tentang kegiatan objek penelitian yang sebenarnya. 

2. Pengujian proposisi dilakukan dengan perhitungan persentase yang 

menunjukkan berapa besar peranan internal auditing dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas proses pengadaan barang dan jasa.  
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Untuk menghitung persentase penerapan setiap variabel dari hasil penelitian 

digunakan perhitungan: 

            

                 
         

 

Adapun kriteria penarikan kesimpulan dari hasil kuesioner yang telah diolah 

menurut Dean J. Champion dalam Novarita (2006:45) adalah sebagai berikut:  

1.) Untuk variabel “Efektivitas Internal Auditing Atas Pengadaan Barang dan 

Jasa” 

 0-25%, berarti pelaksanaan internal auditing atas pengadaan barang 

dan jasa tidak efektif 

 26-50%, berarti pelaksanaan internal auditing atas pengadaan barang 

dan jasa sedikit efektif 

 51-75%, berarti pelaksanaan internal auditing atas pengadaan barang 

dan jasa cukup efektif 

 76-100%, berarti pelaksanaan internal auditing atas pengadaan 

barang dan jasa sangat efektif 

2.) Untuk variable “Efektivitas Pengendalian Internal Atas Pengadaan Barang 

dan Jasa” 

 0-25%, berarti pelaksanaan pengendalian internal atas pengadaan 

barang dan jasa tidak fektif 

 26-50%, berarti pelaksanaan pengendalian internal atas pengadaan 

barang dan jasa sedikit efektif 

 51-75%, berarti pelaksanaan pengendalian internal atas pengadaan 

barng dan jasa cukup efektif 

 76-100%, berarti pelaksanaan pengendalian internal atas pengadaan 

barang dan jasa sangat efektif 

3.) Untuk variabel “ Manfaat Internal Auditing dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Pengadaan Barang dan Jasa” 

 0-25%, berarti perananan internal auditing dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa 

tidak bermanfaat 
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 26-50%, berarti peranan internal auditing dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa 

sedikit bermanfaat 

 51-75%, berarti peranan internal auditing dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa 

cukup bermanfaat 

 76-100%, berarti peranan internal auditing dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa 

sangat bermanfaat 

3.4 Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahan akhir dalam penulisan skripsi, dimana kesimpulan 

merupakan keseluruhan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pengujian proposisi.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT.XXX didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akte Notaris Vincentia 

Hamdani, SH Nomor 13 Tanggal 13 Juni 2008 yang telah mendapatkan 

pengesahan dari Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-39442. AH. 01. 01 

Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008. Sebelumnya, PT.XXX merupakan salah satu 

unit Direktorat Hulu dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

melakukan pemboran untuk kepentingan BUMN tersebut. Namun sesuai dengan 

surat rekomendasi komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa tanggal 13 Juni 2008, Unit Usaha Drilling ini menjadi entitas bisnis 

sendiri yang profit oriented dengan nama PT. XXX. Dengan berdirinya 

PT.XXX diharapkan agar BUMN terkait dapat memperoleh keuntungan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan secara efektif dan efisien. 

Maksud dan tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha di 

bidang jasa drilling (pengeboran) baik di dalam maupun di luar negeri serta 

kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang usaha 

pengelolaan dan pengembangan sumber daya jasa drilling meliputi eksplorasi 

dan eksploitasi, baik migas maupun panas bumi. Menyelenggarakan kegiatan 

usaha yang meliputi konsultasi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan 

teknologi di bidang jasa drilling dalam arti yang seluas-luasnya. 
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Secara umum kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan dengan 

melampaui angka-angka yang telah ditargetkan. Dengan mengendalikan 30  rig 

ditambah rig kemitraan, sepanjang tahun 2010 PT.XXX telah mampu 

mengerjakan 174 sumur, dengan rincian 11 sumur EKS, ditambah 54  sumur bor 

EPT, 104 workover dan 5 sumur PGE. Hal ini dapat terjadi karena kehandalan 

rig terus terjaga sehingga sepanjang tahun 2010, tingkat availability rig 

mencapai angka 99,23%  (target =  98,00%). 

Sementara itu, dari sisi utilisasi rig PT.XXX  telah mencatat bahwa 

sepanjang tahun 2010 rig PT.XXX telah terutilisasi sebesar 92,38% (target = 

87%), dengan indeks kepuasan pelanggan tercapai 82,15% (target = 75%). 

Menjaga kehandalan alat produksi serta meningkatkan continuous 

improvement menjadi sebuah keharusan dan komitmen PT.XXX khususnya di 

jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan pula tata kelola perusahaan 

secara bersih, transparan dan bertanggungjawab sesuai prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). Pakta integritas yang ditandatangani oleh semua 

level manajemen menjadi komitmen kuat bahwa PT.XXX bersungguh-sungguh 

dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.  

 

4.1.2 Visi, Misi, dan Tata Nilai 

Visi: 

“Perusahaan Penyedia Jasa Pemboran Dengan Reputasi Internasional” 
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Misi: 

Menyediakan jasa solusi terpadu yang berkualitas tinggi di bidang pemboran, 

kerja ulang dan reparasi sumur kepada pelanggan, untuk memberi nilai tambah 

yang optimal bagi Pemegang Saham dan pekerja, serta berkontribusi secara 

proporsional kepada pemangku kepentingan lainnya.  

Tata Nilai : 

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan usahanya, PT.XXX menganut 

tatanan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Induk perusahaan. Adapun tata 

nilai unggulan itu terdiri atas: 

 Care and Safety Focus 

Senantiasa memberikan perhatian penuh ada keselamatan kerja dan 

selalu peduli pada keselamtan lingkungan kerja. 

 

 Clean 

Dikelola secara profesional, menghindari bantuan kepentingan, tidak 

menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. 

Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 

 

 Competitive 

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, 

mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar 

biaya dan menghargai kinerja. 
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 Confidence 

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam 

reformasi perusahaan, dan membangun kebanggan bangsa. 

 

 Customer Focus 

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

 

 Commercial 

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil 

keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 

 

 Capable 

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional serta memiliki 

talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun 

kemampuan riset dan pengembangan. 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan susunan tingkatan bagian-bagian yang ada 

dalam perusahaan yang dibentuk dengan tujuan saling membantu mencapai tujuan 

perusahaan. Selain itu, struktur organisasi juga mempermudah setiap bagian untuk 

mengetahui dan mengerti mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-

masing bagian. 

 

 

 

Manfaat Internal Auditing.., Septriandra Jayanti, Ak.-IBS, 2011



 
 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT.XXX dapat diketahui 

bahwa susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi pada PT.XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Perusahaan PT.XXX 

 

4.2 Pelaksanaan Internal Auditing atas Pengadaan Barang dan Jasa 

4.2.1 Organisasi Internal Auditing 

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya secara 

efektif, organisasi internal auditing harus bebas dari pengaruh fungsi maupun 

pihak lain. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, internal 

auditing pada PT.XXX harus dapat melaksanakan peran assurance dan 

consulting sebagai: 

President 

Director 

 Secretary 

Corporate 

Secretary 
VP QHSE Head of Internal 

Auditor 

Finance and 

Administration 

Director 

Operation 

Director 

Marketing & Business 

Dev. director 
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1. Kegiatan Assurance , yaitu melakukan suatu pengujian yang 

objektif berdasarkan bukti yang bertujuan memberikan suatu 

penilaian yang independen atas pengelolaan risiko (management 

risk), pengendalian (control) atau proses tata kelola organisasi 

(governance process), sehingga dapat memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan. 

2. Kegiatan Consulting, yaitu memberikan saran dan jasa lainnya 

yang dibutuhkan oleh manajemen yang sifat dan cakupan 

penugasannya telah disepakati dengan manajemen tersebut, yang 

bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 

pengelolaan risiko, pengendalian (control) dan proses governance. 

3. Katalisator, yaitu sebagai agen perubahan (agent of change) dan 

pengendali potensi pemborosan biaya (ineficiency) dan potensi 

lost of money melalui aktivitas assurance dan consulting. 

4. Watchdog, yaitu sebagai pengendali kepatuhan (compliance) 

terhadap kebijakan perusahaan, dan ketentuan perundangan yang 

berlaku. 

Dalam melaksanakan perannya sebagai auditor internal di PT.XXX 

memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 

 Tugas: 

a. Melakukan aktivitas assurance dan consulting. 

b. Melakukan pengusutan (investigasi) dengan tujuan untuk dapat 

mengungkap/membuktikan setiap permasalahan yang mempunyai 

indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, 

penyelewengan/kecurangan. 
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c. Mendatangi seluruh aktivitas perusahaan baik dengan 

pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan eksternal auditor guna kelancaran 

pelaksanaan tugas serta efektivitas pengawasan dan tindak 

lanjutnya, serta melakukan interaksi dengan berbagai lembaga 

Pemerintahan dan Usaha yang terkait dengan kegiatan Pengauditan 

internal sesuai dengan keperluan perusahaan. 

e. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan audit. 

 

 Wewenang 

Mempuyai akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dan 

meminta keterangan dari pekerja atau fungsi-fungsi di lingkungan 

PT.XXX dan anak perusahaannya. 

 

 Tanggung Jawab 

a. Melaporkan seluruh hasil aktivitas pengawasan kepada Direktur 

Utama. 

b. Menjaga profesionalisme melalui proram penningkatan kualitas 

auditor sesuai kompetensinya. 

c. Menjaga produktivitas dan kualitas kerja fungsi Pengauditan 

internal melalui Program Quality Assurance (Peer Review) dan 

implementasi Sistem Informasi Pengauditan internal 

d. Melaksanakan aktivitas assurance dan consulting. 

e. Melakukan pengusutan (investigasi) dengan tujuan utnuk dapat 

mengungkap/membuktikan setiap permasalahan yang mempunyai 
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indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, 

penyelewengan/kecurangan. 

 

4.2.2 Program Audit Internal 

Untuk menjamin terselenggaranya aktivitas internal auditing yang 

efektif perlu disusun perencanaan jangka panjang berupa Rencana Induk 

Pengawasan (RIP) dan Perencanaan Pengawasan Jangka Pendek berupa 

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, yang 

materinya harus meliputi assurance dan consulting. Penyusunan RIP dan 

PKPT merupakan tanggung jawab Head of Internal Audit yang harus 

dikonsultasikan dengan Komite Audit dan disahkan oleh Direktur Utama. 

PKPT yang disusun merupakan sebagai alat kendali penugasan assurance dan 

consulting harus memuat materi nama obyek, ruang lingkup, sasaran pokok, 

jumlah auditor, jumlah hari kerja, alokasi biaya dan hal-hal lain yang 

diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Hari 

efektif yang dihitung di dalam PKPT harus sudah mencakup waktu untuk 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Setiap penugasan assurance dan 

consulting harus didukung dengan surat perintah (SP), dan ditandatangani oleh 

Head of Internal Audit, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Direksi 

terkait. Waktu assurance dan consulting yang dimasukkan dalam SP 

maksimum sama dengan hari efektif dalam PKPT. Rencana Penugasan 

Assurance (RPA) sebagai alat kendali pelaksanaan tugas harus memuat secara 

rinci materi yang terkandung dalam SP mengenai program assurance (sasaran 

per aktivitas assurance dan consulting, prosedur dan alokasi waktu per 

aktivitas) dan biayanya. 
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Adapun susunan program audit internal atas pengadaan barang dan 

jasa pada PT.XXX adalah sebagai berikut: 

1. Objek Audit 

Dalam melakukan program kerja pengawasan tahunan, Satuan Pengawas 

Intern (SPI) melakukan pengauditan terhadap fungsi yang diperiksa. 

Adapun objek yang diperiksa dalam penelitian ini meliputi fungsi SCM 

(Supply Chain Management) dan Onshore Drilling Area . 

 

2. Tujuan Audit 

Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan ini untuk 

mendapatkan keyakinan bahwa pengadaan barang sebagai kegiatan 

pendukung kelancaran operasional drilling telah dilaksanakan secara 

profesional, efisien dan efektif serta memiliki pengendalian yang 

memadai. 

 

3. Prosedur Audit 

Dalam melaksanakan program kerja pemeriksaan ini dibutuhkan prosedur 

yang tepat khususnya pada masalah pengadaan barang dan jasa yang 

dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Prosedur audit yang 

dilakukan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah : 

1. Dapatkan dan pelajari Peraturan dan TKO/TKI Pengadaan Barang 

yang berlaku. 

2. Dapatkan list pengadaan barang selama periode tahun yang diaudit, 

tentukan pengadaan barang yang akan diprioritaskan untuk 

dilakukan audit dan mintakan dokumen pendukungnya. 
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3. Lakukan audit terhadap proses pengadaan barang, apakah seluruh 

PO berdasarkan kebutuhan sesuai dengan permintaan user, apakah 

delivery time sesuai dengan jadwal kebutuhan yang direncanakan, 

dll. 

4. Dapatkan price list pabrikan dan bandingkan dengan harga dalam 

realisasi pengadaan barang. 

5. Lakukan TOC terhadap proses pengadaan barang tahun ,misal 

tahun 2009 dan 2010, jika audit dilakukan pada periode 2009/2010. 

6. Lakukan Field Audit (Gudang Sunter, Gudang Area dan Rig) untuk 

meyakinkan kebenaran delivery dan efektivitas hasil pengadaan 

barang, dan meyakinkan bahwa barang yang telah dibeli 

digunakan/ tidak idle. 

7. Diskusikan dengan auditee dan lengkapi bukti-bukti apabila 

terdapat penyimpangan.  

8. Buat kesimpulan 

 

4.2.3 Pelaksanaan Internal Auditing 

Dalam pelaksanaan kegiatan, internal auditing harus memenuhi 

beberapa hal antara lain: 

1. Melaksanakan aktivitas assurance dan consulting dan kegiatan 

pendukung lainnya. 

2. Kegiatan assurance dan consulting harus dilaksanakan oleh Tim dengan 

susunan Tim terdiri dari Penanggung Jawab, Pengawas, Ketua dan 

Anggota, dengan ketentuan sebgai berikut: 
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a. Penanggug jawab adalah Head of Internal Audit 

b. Pengawas Tim adalah Audit Manager 

c. Ketua Tim adalah Asisten Manajer atau Auditot Senior yang 

ditunjuk oleh Penanggung Jawab. 

d. Anggota Tim adalah para Auditor yang ditunjuk oleh Penanggung 

Jawab Tim. 

3. Dalam hal kegiatan assurance dan consulting apabila dalam internal 

auditing tidak tersedia auditor yang mempunyai kompetensi yang 

diperlukan, maka internal auditing dapat meminta bantuan tenaga ahli 

dari luar perusahaan. 

4. Dalam hal pelaksanaan kegiatan assurance dan consulting dibutuhkan 

bantuan tenaga ahli dari luar perusahaan maka harus dipenuhi beberapa 

hal antara lain: 

a. Mengundang tenaga ahli perorangan atau memilih kantor 

konsultan yang kompeten melalui tender. 

b. Menyusun Term of References 

c. Didukung dengan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) 

d. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga mendapatkan pengarahan 

dan pengendalian yang cukup memadai. 

e. Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dilaporkan kepada 

Direktur Utama. 

5. Dalam menyusun rencana pemeberian jasa konsultasi dalam PKPT harus 

mencakup materi; nama obyek konsultasi, ruang lingkup jasa konsultasi, 

sasaran jasa konsultasi, sistem dan metode yang akan digunakan, jumlah 

kebutuhan waktu, tenaga ahli (expert) yang dibutuhkan, jumlah dan 
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kompetensi tenaga pelaksana yang dibutuhkan, dan jumlah biaya yang 

dibutuhkan. 

6. Auditor dapat memberikan jasa konsultasi kepada auditee hanya untuk 

masalah yang menyangkut upaya peningkatan pengendalian internal, 

upaya peningkatan keekonomian, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas 

kerja, serta perbaikan/penyempurnaan bisnis proses. 

7. Pemberian jasa konsultasi oleh audit internal kepada fungsi terkait harus 

dilakukan dengan proses pembahasan/rapat resmi yang sekurang-

kurangnya dipimpin oleh Manajer Audit. 

8. Audit Operasional/Finansial 

a. Setiap audit harus didukung dengan program dan prosedur audit 

yang memadai termasuk evaluasi atas kecukupan dan efektivitas 

Sistem Pengendalian Internal objek. 

b. Setiap Auditor diwajibkan mendokumentasikan kegiatan auditnya 

ke dalam Kertas Kerja Audit (KKA) 

c. Setiap pelaksanaan tugas audit harus didukung Surat Perintah (SP) 

penugasan audit. Setiap SP harus ditandatangani oleh Head of 

Internal Audit. 

d. Setiap surat penugasan audit harus memuat informasi mengenai 

antara lain dasar penugasan audit, obyek yang akan diaudit, ruang 

lingkup audit, periode yang akan diaudit, waktu pelaksanaan audit, 

nama dan nomor pekerja auditor dan status/kedudukan auditor 

dalam Tim Audit. 
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e. Surat penugasan audit harus dikomunikasikan/disampaikan kepada 

pimpinan tertinggi obyek yang akan diaudit dengan tembusan 

kepada Direktur Utama dan para Direktur Terkait. 

f. Untuk dapat menjamin tercapainya stabdar kualitas hasil analisis 

audit, maka setiap langkah dalam pelaksanaan audit harus 

menggunakan dan/atau didukung dengan teknik-teknik audit 

(inspeksi, observasi,wawancara, konfirmasi, analisis, 

perbandingan, vouching, verifikasi, rekonsisliasi, trasir, 

rekomputasi dan scanning) 

g. Untuk mendapatkan informasi umum mengenai aspek penting 

yang berhubungan dengan obyek yang akan diaudit guna 

membangun koordinasi yang lebih baik, serta mengantisipasi secra 

dini kemungkinan adanya potensi hambatan dalam pelaksanaan 

tugas audit, maka pada awal pelaksanaan tugas audit sebaiknya 

dilakukan pertemuan pendahuluan (entry meeting) antara auditor 

dengan auditee. 

h. Dalam hal objek audit/kegiatan yang sama, pada saat pertemuan 

pendahuluan (entry meeting) disampaikan temuan Laporan Hasil 

Audit (LHA) sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dan pabila 

sampai dengan saat berakhirnya periode audit berjalan masih 

belum ditindak lanjuti oleh auditee terkait, akan dimuat kembali 

dalam LHA berjalan. 

i. Pada akhir pelaksanaan tugas audit diwajibkan untuk melakukan 

pembahasan temuan hasil audit (exit meeting) antara auditor 

dengan auditee dan/atau fungsi lainnya yang terkait sehingga 

Manfaat Internal Auditing.., Septriandra Jayanti, Ak.-IBS, 2011



 
 

diperolehnya informasi hasil audit yang lengkap dan seimbang, 

yang dituangkan dalam Notulen Pembahasan Hasil Audit dalam 

bentuk matriks. 

j. Notulen Pembahasan Hasil Audit yang sudah 

ditandatangami/disetujui oleh kedua belah pihak tersebut akan 

dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan LHA. 

9. Audit Khusus 

a. Audit khusus dapat dilakukan hanya terhadap beberapa 

permaslahan/kasus yang mengandung tindakan penyalahgunaan 

wewenang, pelanggaran hukum, melalaikan kewajiban, 

penggelapan/kecurangan (fraud) yang dapat merugikan baik secara 

operasional, finansial maupun nama baik/citra perusahaan yang 

berasal dari pengembangan temuan, pengaduan masyarakat 

(whistleblower), dan permintaan manajemen. Audit khusus dapat 

dilakukan hanya terhadap beberapa permasalahan/kasus yang 

sudah tinggal pembuktian lebih jauh. 

b. Audit khusus dilakukan oleh Pengauditan internal atau bila 

dipandang eprlu dapat melalui tim ad hoc yang dibentuk 

berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama. 

c. Setiap audit khusus harus dapat melakukan proses Permintaan 

Keterangan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Auditor dan 

dituangkan ke dalam Berita Acara permintaan Keterangan (BAPK) 

yang ditandatangani oleh yang meminta dan memberi keterangan 

serta diketahui Pengawas Tim Audit. 
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d. Setiap auditor yang melakukan proses permintaan keterangan 

harus sudah mempunyai minimum pelatihan permintaan 

keterangan sertifikat penyidikan. 

e. Dalam hal auditee tidak bersedia menandatangani BAPK, maka 

auditor harus menuangkan alasannya dalam BAPK. 

f. Pada awal penugasan audit khusus harus dilakukan 

pemaparan/gelar perkara dihadapam Direksi. 

g. Pada akhir penugasan audit khusus harus dilakukan 

pemaparan/gelar perkara dihadapan Direksi. 

4.2.4 Laporan Hasil Audit internal 

Setiap penugasan, auditor diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis 

hasil assurance dengan tanggung jawab secra berjenjang sesuai dengan 

kedudukannya. Laporan Hasil Audit harus mempunyai kriteria antara lain 

sebagai berikut: 

a. fokus pada perbaikan pada masa yang akan datang 

b. disajikan berdasarkan urutan hal yang terpenting 

c. memberikan apresiasi atas keberhasilan pihak yang dinilai 

d. tidak memberikan penilaian subyektif 

e. menghindari kata-kata atau kalimat yang tidak jelas/bias 

Pembahasan temuan hasil audit (exit meeting) dilaksanakan pada 

tanggal akhir penugasan atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 

tanggal berakhirnya Surat Perintah (SP), apabila melampaui harus 

dipertanggungjawabkan dengan justifikasi yang jelas. Temuan hasil audit 

harus dituangkan dalam Notulen yang berbentik matrik yang memuat Atribut 
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Temuan Notulen Exit Meeting ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Unit 

Kerja yang diaudit dan Pengawas Tim. Kemudian laporan hasil pelaksanaan 

assurance (audit) dituangkan ke dalam suatu LHA dan ditandatangani oleh 

Head of Internal Audit dan disampaikan kepada Direksi terkait, yang diaudit 

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah exit meeting. 

Laporan kepada Direktur Utama dalam bentuk memorandum yang berisi 

Executive Summary. Bagian ini mencantumkan keseluruhan proses kegiatan, 

opini, temuan yang paling signifikan yang disajikan secara ringkas dan 

berimbang. 

Laporan kepada Direktorat/Fungsi atau proses bisnis pemilik terdiri 

dari: 

a. Tujuan (objective) 

b. Lingkup (scoupe) 

c. Opini Audit (Audit opinion) 

d. Kesimpulan (Conclusion) 

e. Observasi (observation) 

Observasi harus memuat atribut temuan meliputi kondisi, kriteria, sebab, 

akibat, rekomendasi, tanggapan pihak yang dinilai (action plan, personal 

in charge dan due date) dan status temuan serta berimbang. Apabila 

pihak yang dinilai tidak sependapat dengan temuan maka tanggapannya 

diungkapkan sebelum rekomendasi. 

f. Action plan, personal in charge dan due date dibuat dalam bentuk matrik 

yang disajikan berdasarkan tingkat risikonya. 
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LHA kepada Direktorat/Fungsi atau proses bisnis pemilik dapat dibuat 

dalam bentuk surat (short form) maupun dalam bentuk bab (long form). 

Laporan dalam bentuk surat dibuat sesuai dengan aturan surat 

menyurat secara umum yang telah ditentukan oleh perusahaan, namun isi 

materinya harus tetap mencantumkan ruang lingkup audit, tujuan audit dan 

pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi 

Auditor Internal, serta pengungkapan atribut temuan secara lengkap. Berikut 

adalah contoh format LHA dalam bentuk Bab  untuk kegiatan audit terdiri dari 

: 

Bab I – Informasi Umum 

a. Informasi auditor, meliputi Dasar, Tujuan, Ruang Lingkup, 

Periode, Waktu Audit, dan Pembatasan Ruang Lingkup suatu 

penugasan dari pihak yang diaudit (jika ada). 

b. Informasi manajemen, meliputi Uraian Singkat Bisnis proses 

Obyek yang diaudit, inovasi dan langkah –langkah positif yang 

telag dilakukan selama periode yang dinilai. 

Bab II – Uraian Hasil Audit 

a. Penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian 

Internal obyek yang diaudit 

b. Rincian Temuan meliputi: 

1. Temuan hasil audit yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak yang 

diaudit sampai dengan exit meeting. 
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2. Temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan exit 

meeting. 

3. Temuan LHA sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. 

LHA dalam bentuk Bab harus dilengkapi dengan Surat Pengantar (covering 

letter), Sampul Laporan, Daftar isi dan Daftar Lampiran. Selain itu, setiap 

LHA harus didukung dengan KKA dan bukti-bukti yang cukup untuk 

mendukung temuan. 

4.2.5 Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Internal  

Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit dilakukan jika adanya hal-

hal yang menunjukkan untuk perlu diperbaiki. Seluruh jajaran Manajemen 

Perusahaan bertanggung jawab dan berkewajiban menindaklanjuti setiap 

temuan hasil audit melalui jalur koordinasi dan kerjasama antar fungsi terkait. 

Penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) internal berorientasi 

pada upaya nyata yang konstruktif dalam perbaikan atau peningkatan 

pengendalian internal, peningkatan efisiensi biaya, peningkatan produktivitas 

kerja dan pengakuan prestasi kerja serta pemberian sanksi pembinaan. Tindak 

lanjut LHA harus dikoordinasikan oleh auditee terkait kepada fungsi audit 

internal. 

Untuk memastikan bahwa tindak lanjut temuan hasil audit telah 

dilaksanakan secara tepat dan konstruktif oleh auditee maka audit internal 

harus: 

a. Memonitor dan menentukan status “selesai” atau “belum selesai” suatu 

temuan hasil audit. 
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b. Secara berkala auditor mengirimkan daftar status temuan yang belum 

selesai kepada auditee untuk dapat segera ditindak lanjuti. 

c. Mendokumentasikan, mengkonsolidasikan, menganalisis  dan 

mengevaluasi tindak lanjut hasil audit menjadi informasi strategis bagi 

manajemen meliputi trend penyimpangan, potensi peningkatan 

penghematan/efisiensi biaya dan efektivitas penyelesaian tindak lanjut 

oleh auditee. 

d. Melaporkan hasil monitoring tindak lanjut secara berkala kepada 

Direktur Utama sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan 

dan pengambilan keputusan antara lain dalam penentuan KPI fungsi. 

 

4.3 Pengendalian Internal Atas Barang dan Jasa 

4.3.1 Prinsip Dasar, Etika, dan Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa 

Berikut terdapat adanya sepuluh prinsip dasar atas pengadaan 

barang dan jasa pada PT.XXX: 

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat 

dengan menggunakan dana, daya, fasilitas seminimal mungkin secara 

wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan 

yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan. 
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3. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan 

yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas 

dan transparan. 

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 

pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, 

tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan 

jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia barang/jasa. 

5. Adil,  berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 

penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat. 

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi 

penyalahgunaan dan penyimpangan. 

7. Kehati-hatian, berarti senantiasa memerhatikan atau patut menduga 

terhadap informasi atau tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah 

antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial terhadap 

perusahaan selama proses pengadaan, proses pelaksanaan/pekerjaan, 

dan paska pelaksanaan pekerjaan. 

8. Kemandirian, berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 

9. Integritas, berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus 

berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan. 

10. Berwawasan HSE (Human, Safety, & Environment), memenuhi dan 

memerhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta 
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lindungan lingkungan yang mengacu pada Contractor Safety 

Management System (CSMS). 

Selain itu, pejabat berwenang, Fungsi Pengguna, Panitia 

Pelelangan, Panitia Sertifikasi, Fungsi Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan 

para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus 

mematuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu : 

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi 

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa. 

2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, 

kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia. 

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

dalam pelaksanaan proses pengadaan barang atau penetapan pemenang, 

yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas 

proses pengadaan dan hasil pekerjaan. 

4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai 

dengan kewenangannya. 

5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 

proses pengadaan. 

6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian perusahaan. 

7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama 

dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan. 
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8. Tidak menerima hadiah, imbalan atau berupa apa saja dari siapapun 

yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan 

barang/jasa. 

9. Tidak melakukan praktek penipuan yaitu menghilangkan dan 

memalsukan suatu fakta dengan tujuan memengaruhi jalannya suatu 

proses pengadaan atau penentuan penetapan pemenang. 

10. Tidak melakukan praktek kolusi yaitu membuat suatu skema atau 

pengaturan antara dua atau lebih penyedia barang/jasa, dengan atau 

tanpa sepengetahuan pelaksana pengadaan, dengan tujuan untuk 

mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak 

mencerminkan harga pasar. 

11. Tidak mencelakakan atau mengancam untuk membuat celaka, secara 

langsung atau tidak langsung, orang/pelaksana pengadaan, atau 

kepemilikan (properti) untuk memengaruhi keikutsertaan peserta 

lainnya dalam suatu proses pengadaan, atau penentuan penetapan 

pemenang. 

Berdasarkan SK No.51/C00000/2010-SO tentang Manajemen 

Pengadaan Barang dan Jasa pada PT.XXX , digunakannya metode hybrid dalam 

proses pengadaan seperti Outline Agreement (e-Catalog) dan optimalisasi 

corporate advantage seperti project bundling joint procurement. Metode Hybrid 

merupakan metode pengadaan barang/jasa yang dilakukan terpusat 

menggunakan strategi  pengadaan dan kontrak payung (outline agreement) 

sesuai dengan cakupan kegiatannya, baik secara per-direktorat maupun secara 

korporat, sedangkan eksekusi pengadaannya tetap dilakukan di fungsi/unit 

terkait. Adapun proses pengadaan barang itu sendiri mencakup Manjemen 
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kinerja penyedia barang/jasa, Jaminan Pelaksanaan, dan  CSMS (Contractor 

Safety Management System) yaitu sistem pengelola aspek keselamatan , 

kesehatan kerja dan lingkungan (HSE) untuk kontraktor dalam pelaksanaan 

pekerjaannya. Kebijakan umum atas manajemen pengadaan barang dan jasa 

berdasarkan SK No.51/C00000/2010-SO adalah sebagai berikut: 

1. Mengutamakan penggunaan metoda hybrid dalam proses Pengadaan 

Barang/Jasa dengan pertimbangan keekonomian terbaik 

(mengutamakan pabrikan, skala keekonomian, Total Cost of 

Ownership, dll), melalui sinkronisasi Fungsi Pengadaan seluruh 

fungsi/unit operasi/direktorat. 

2. Memastikan bahwa perencanaan kebutuhan disiapkan secara matang 

oleh setiap fungsi/unit operasi dengan cara mengelola RKAP yang 

disusun dalam bentuk rencana Pengadaan Barang/Jasa (TOR) yang siap 

diproses dan dapat dikonsolidasikan secara direktorat dan/atau korporat 

sesuai cakupannya 

3. Memastikan bahwa HSE plan menjadi bagian yang dievaluasi dalam 

persyaratan HSE yang ditawarkan oleh kontraktor pada pengadaan 

barang/ jasa yang memiliki risiko terhadap aspek HSE berkategori 

menengah dan tinggi 

4. Memastikan HSE (Health, Safety, and Environment) plan yang telah 

disepakati dalam proses pengadaan barang/ jasa diimplementasikan 

oleh kontraktor pada tahap pelaksanaan pekerjaan dan dievaluasi 

kinerja HSE-nya sesuai dengan ketentuan manajemen kinerja penyedia 

barang/jasa yang berlaku 
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5. Pemanfaatan/optimalisasi teknologi informasi yang dimiliki 

Perusahaan dalam setiap tahapan proses pengadaan, termasuk saat 

melakukan perencanaan dengan Business Intelligent for 

Procurementserta proses Procure-to-Pay 

6. Menandatangani pakta integritas (letter of undertaking)sesuai format 

yang terdapat pada lampiran 2 untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa. 

Penyedia barang/jasa wajib menandatangani Pakta Integritas untuk 

setiap proses pengadaan. 

7. Memastikan implementasi Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa 

untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang beritikad baik, mampu 

dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi 

tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan  perusahaan 

 

4.3.2 Tugas Pokok dan Tanggung Jawab 

Berikut adalah tugas pokok masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen 

pengadaan barang dan jasa yang menunjukkan terdapatnya pemisahan fungsi: 

Pejabat berwenang: 

Dalam tahapan perencanaan kebutuhan Barang/Jasa: 

a. Menetapkan kategori risiko (risiko tinggi/ menengah/ rendah) terhadap 

aspek HSE utnuk pengadaan Barang/Jasa 

b. Menetapkan tingkat risiko kegagalan pelaksanaan pekerjaan masukan 

dari fungsi manajemen risiko (bila diperlukan) sehubungan dengan 

kebutuhan akan jaminan pelaksanaan.  
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Fungsi Pengguna: 

Untuk setiap paket pengadaan Barang/Jasa , membuat antara lain: 

a. TOR (Term of Reference) /KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang meliputi 

antara lain: 

memberikan bobot evaluasi terhadap HSE sebesar 10-30% dari 

keseluruhan kriteria evaluasi pemenang pengadan barang/jasa yang 

berkategori risiko menengah dan tinggi terhadap aspek HSE. 

b. Owner’s estimate (OE)/ Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan 

menetapkannya (untuk pekerjaan jasa dan material direct charge) . 

c. Kriteria evaluasi HSE plan (khusus untuk risiko menengah dan tinggi 

terhadap aspek HSE) 

d. Purchase Requisition melalui sistem  MySAP dan merilisnya untuk 

memastikan ketersediaan anggaran. 

Fungsi Pengadaan: 

a. Mengkonsolidasikan rencan kebuthan setiap fungsi /unti operasi secara 

direktorat dan/atau korporat sesuai cakupannya melaalui sinkronisasi 

Fungsi pengadaan seluruh fungsi /unit operasi/direktorat. 

b. Membuat Business Intelligent for procurement dari data-data MySAP 

yang terkumpul  

c. Membuat grand strategy pengadaan berdasarkan butir 1 dan butir 2 

d. Membuat OE/HPS untuk material stock. 

e. Memasukkan hasil kinerja penyedia barang/jasa sehubungan dengan 

proses pengadaan barang/jasa 
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f. Membuat kajian atas inisiatif sendiri atau permintaan dari fungsi 

pengguna untuk melakukan proses improvement pengadaan barang/jasa 

tertentu yang hasilnya dapat berupa perubahan lingkup pekerjaan, waktu 

pelaksanaan, renegosiasi proyek berjalan, substitusi barang/jasa, dll. 

g. Menyusun bidder list  yang merupakan daftar penyedia barang/jasa yang 

memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan sub bidang 

usaha) untuk diundang mengikuti pengadaan. 

h. Menerima hasil pengadaan dari panitia pengadaan. 

i. Membuat draft kontrak dan/atau melakukan permintaan pembuatan 

Purchase Order (PO). 

j. Melakukan proses penerimaan barang. 

k. Menyimpan semua asli dokumen pengadaan, asli dokumen penawaran, 

dan asli dokumen kontrak.  

l. Melakukan pembinaan penyedia barang/jasa dan menjembatani 

permasalahan yang timbul antara fungsi pengguna dan penyedia barang 

/jasa terkait pelaksanaan pekerjaan (supplier relationship management) 

m. Memastikan HSE plan telah disyaratkan dalam TOR untuk pekerjaan 

yang berisiko menengah dan tinggi terhadap aspek HSE. 

n. Memasukkan persyaratan klasifikasi risiko HSE dalam pengumuman 

pengadaan. 

o. Menyampaikan copy dokumen HSE plan dari pemenang yang telah 

ditetapkan kepada fungsi HSE dan Direksi Pekerjaan Perusahaan. 

 Panitia Pengadaan: 

a. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui metode 

pelelangan/pemilihan langsung. 

Manfaat Internal Auditing.., Septriandra Jayanti, Ak.-IBS, 2011



 
 

b. Mengumumkan pelelangan/pemilihan langsung melalui website 

perusahaan. Untuk pelanggan dapat juga diumumkan melalui media 

cetak nasional apabila diperlukan. 

c. Menerima OE/HPS , dokumen pengadaan dari fungsi pengguna dan/atau 

fungsi pengadaan. 

d. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. 

e. Menyerahkan hasil pengadaan kepada fungsi pengadaan sebagai dasar 

pembuatan kontrak dan/atau Purchase Order (PO) 

Fungsi Terkait 

1. Fungsi Manajemen Risiko 

a. Memberikan masukan mengenai risiko pelaksanaan Barang/Jasa 

yang digunakan untuk menetapkan perlu atau tidaknya jaminan 

pelaksanaan. 

b. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek 

manajemen risiko. 

 

2. Fungsi HSE 

a. Memberikan masukan kepada fungsi pengguna terkait dengan kajian 

risiko pekerjaan. 

b. Membantu fungsi pengadaan untuk membina Penyedia Barang/Jasa 

untuk mencapai level CSMS. 

c. Memberikan masukan dalam proses prakualifikasi, 

aanwijzing/penjelasan pekerjaan, evaluasi teknis dan HSE terkait 

aspek CSMS pada proses pengadaan. 
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d. Membantu Fungsi Pengguna dalam mengevaluasi kinerja Penyedia 

Barang/Jasa terkait aspek CSMS dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

e. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek HSE. 

4.3.3 Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang diberikan 

manajemen telah dilaksanakan. Selain itu, aktivitas pengendalian juga 

membantu manajemen dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

menghadapi risiko-risiko yang timbul dalam mencapai tujuan suatu organisasi. 

4.3.3.1 Sistem Pengadaan Barang/Jasa  

Secara umum tahapan proses pengadaan barang/jasa dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 

Proses Pengadaan Barang/Jasa 

 

Sumber: SK No.51/C00000/2010-SO PT.XXX 

 

1. Tahapan Perencanaan 

Rencana tahunan pengadaan barang/jasa dibuat bersamaan dengan 

periode usulan anggaran untuk diserahkan ke Fungsi Pengadaan 
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dan dapat di revisi secara periodik. Selanjutnya Fungsi Pengadaan 

melakukan kompilasi data perencanaan pengadaan dan melakukan 

analisa kebutuhan, analisa pasar, membuat strategi pengadaan, dan 

seleksi penyedia Barang/Jasa dan menentukan jenis kontrak.  

 

2. Tahapan Persiapan 

Tahapan persiapan merupakan tahapan yang paling krusial dan 

perlu memperhatikan tata kelola waktu. Pada tahapan ini, pengguna 

membuat ruang lingkup pekerjaan dan estimasi nilai pengadaan, 

penentuan kriteria evaluasi seleksi, penentuan strategi pengadaan, 

dan jadwal pelaksanaan yang paling efektif dan efisien bagi 

perusahaan. Pada tahapan ini, sangat dibutuhkan kerjasama dari 

berbagai fungsi terkait  (Cross Functional Team), untuk menyusun 

kajian persiapan Pengadaan Barang/Jasa. 

 

3. Tahapan Seleksi / Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa  

Tahapan ini harus dilaksanakan dengan pengawasan administrasi 

kontrak, pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, realisasi biaya 

kontrak dan kinerja Penyedia Barang/Jasa (termasuk implementasi 

CSMS), serta pembinaan terhadap penyedia barang/jasa (Supplier 

Relationship Management) . 

Pelaksanaan Barang/Jasa dilakukan secara kompetitif dan terbuka 

mengikutsertakan calon penyedia barang/jasa yang memenuhi 

syarat berdasarkan kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan 
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yang diharapkan. Pemilihan Pemyedia Barang/Jasa dapat 

menggunakan metode sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa  

Metode Batasan Nilai Pelaksana 

Pelelangan  

Tidak Ada 

Batasan Nilai  

 

 

Fungsi Pengadaan 

Pemilihan Langsung 

Penunjukan Langsung 

Pembelian Langsung (Cash &Carry) s/d Rp 50juta 

       Sumber: SK No.51/C00000/2010-SO PT.XXX 

Kewenangan menentukan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

diberikan kepada Fungsi Pengadaan untuk dilakukan secara 

profesional disertai penjelasan fungsi secara tertulis dengan 

mempertimbangkan persyaratan/kriteria yang telah ditetapkan serta 

masukan dari fungsi terkait.  

Persyaratan/Kriteria Metode Pemilihan penyedia Barang/Jasa 

1. Pelelangan 

a. Dilakukan untuk: 

1. Pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks yaitu yang 

memiliki teknologi tinggi dan/atau risiko tinggi terhadap 

kegagalan pekerjaan. 

2. Pengadaan selain butir 1 diatas, apabila berdasarkan 

professional judgement, Bidder List belum mencukupi 

persyaratan kompetisi serta terdapat Penyedia Barang/Jasa 
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yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut namun belum 

terdaftar di Perusahaan. 

 

b. Dilakukan oleh Fungsi Pengadaan: 

Apabila diperlukan dapat dibentuk Panitia Pengadaan yang 

menjalankan Pelelangan, yang melibatkan beberapa wakil 

dari: 

1. Fungsi Pengadaan (sebagai Ketua dan Sekretaris) 

2. Fungsi User 

3. Fungsi Hukum 

4. Fungsi Keuangan (bila diperlukan) 

5. Fungsi HSE (bila diperlukan) 

6. Tenaga Ahli (bila diperlukan) 

Fungsi Satuan Pengawas Intern/Tenaga Ahli eksternal dapat 

diminta untuk membantu Panitia Pengadaan sebagai 

narasumber bila diperlukan. 

Panitia Pengadaan dibentuk dengan Surat Perintah yang 

ditandatangani oleh Pejabat minimal setingkat GM/VP, dibuat 

untuk setiap proses Pelelangan (per pekerjaan). 

c. Pengumuman dilakukan melalui website perusahaan. Dapat 

juga melalui media cetak nasional. Apabila dipandang perlu 

pemberitahuan dapat dikirm langsung melalui facsimile 

dan/atau e-mail kepada Penyedia Barang/Jasa yang diyakini 

mampu melaksanakan pekerjaan.  
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d. Dapat diikuti oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang telah 

memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) maupun belum 

memiliki SKT sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan 

klasifikasi yang telah ditentukan.  

e. Kepada semua calon penyedia jasa konstruksi yang bersifat 

kompleks dilakukan prakualifikasi secara ketat dengan 

mengutamakan pengalaman sejenis dan kualifikasi tenaga ahli 

yang dimiliki serta klarifikasi/negosiasi baik teknis maupun 

harga. Sedangkan kepada semua calon Penyedia Barang/Jasa 

selain jasa konstruksi bersifat kompleks dapat dilakukan 

prakualifikasi apabila diperlukan. 

 

2. Pemilihan Langsung 

a. Dilakukan untuk: 

1. Pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks yang 

hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru dan 

penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat 

terbatas. 

2. Pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersifat kompleks. 

3. Pengadaan jasa konsultan dan jasa lainnya. 

4. Pengadaan barang 

5. Pengadaan barang/jasa terkait Approved Brand dalam rangka 

standarisasi. 

Kepada semua calon Penyedia Barang/Jasa seperti tersebut di 

atas dapat dilakukan prakualifikasi apabila diperlukan. 
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b. Dilakukan oleh Fungsi Pengadaan: 

Apabila diperlukan dapat dibentuk Panitia Pengadaan yang 

menjalanakan Pelelangan, yang melibatkan beberapa wakil dari: 

1. Fungsi Pengadaan (sebagai Ketua dan Sekretaris) 

2. Fungsi User 

3. Fungsi Hukum 

4. Fungsi Keuangan (bila diperlukan) 

5. Fungsi HSE (bila diperlukan) 

6. Tenaga Ahli (bila diperlukan) 

Fungsi Satuan Pengawas Intern/Tenaga Ahli eksternal dapat 

diminta untuk membantu Panitia Pengadaan sebagai 

narasumber bila diperlukan. 

Panitia Pengadaan dibentuk dengan Surat Perintah yang 

ditandatangani oleh Pejabat minimal setingkat GM/VP, dibuat 

untuk setiap proses Pelelangan (per pekerjaan). 

c. Dilakukan dengan cara: 

1. Mengundang sekurang-kurangnya 5 (lima) calon Penyedia 

Barang/Jasa yang terdaftar dalam bidder list MySAP dan 

dimungkinkan mengundang calon Penyedia Barang/Jasa 

yang belum terdaftar, sesuai dengan persyaratan dan 

kualifikasi , klasifikasi dan CSMS yang telah ditentukan. 

2. Bila menggunakan aplikasi e-procurement, mengundang 

semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam aplikasi e-

procurement sesuai dengan persyaratan kualifikasi, 

klasifikasi dan CSMS serta kinerja yang telah ditentukan. 
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3. Pemilihan langsung dapat tetap dilaksanakan apabila 

diyakini/diketahui secara luas bahwa Penyedia Barang/Jasa 

yang tersedia untuk diundang kurang dari 5 (lima). 

4. Khusus untuk sinergi Pertamina dan/atau sinergi BUMN , 

proses pemilihan langsung dapat diikuti oleh Anak 

perusahaan dan/atau BUMN sesuai dengan bidangnya. 

 

3. Penunjukan Langsung 

a. Dilakukan untuk: 

1. Penanganan keadaaan darurat berdasarkan petunjuk dari 

Pejabat Setempat. 

2. Barang dan Jasa dibutuhkan bagi kinerja utama 

perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya 

(business critical asset). 

3. Pekerjaan yang bersifat spesisik karena alasan tertentu 

(kompleksitas, teknologi, availability) yang karena 

sifatnya tersebut, maka hanya dapat dilaksanakan oleh 

satu Penyedia Barang/Jasa. 

4. Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang hak paten 

dan kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki 

jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture 

(OEM) dan/atau untuk memenuhi standarisasi operasional 

sehingga dibutuhkan merk/ brand tertentu. 

5. Bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan 

dan memelihara produk tersebut membutuhkan 
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kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang/jasa serta 

diperlukan untuk transfer pengetahuan atau alih teknologi. 

6. Pekerjaan lanjutan/tambahan yang secara teknis 

merupakan satu kesatuan yang yang sifatnya tidak dapat 

dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan 

sebelumnya dan sedapat mungkin menggunakan satuan 

harga menurut harga yang berlaku pada kontrak 

sebelumnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan 

secara profesional. 

7. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 

menggunakan metode Pelelangan atau  Pemilihan 

Langsung telah dilakukan dua kali dilakukan namun 

peserta tetap tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak 

yang mengikuti Pelelangan atau Pemilihan Langsung, 

sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi 

kewajaran; 

8. Bila penyediaan Barang/Jasa adalah BUMN, sepanjang 

barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk 

atau layanan dari BUMN dimaksud dengan ketentuan 

apabila BUMN yang memproduksi atau memberi 

pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus 

dilakukan Pemilihan Langsung terhadap BUMN tersebut. 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan dari sisi harga, kualitas dan 

ketersediaan pasokan yang dibutuhkan; 
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9. Bila Penyediaan Barang dan Jasa adalah Anak 

Perusahaan, sepanjang barang dan/atau jasa yang 

dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari Anak 

Perusahaan dimaksud dengan ketentuan apabila Anak 

Perusahaan yang memproduksi atau memberi pelayanan  

yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus dilakukan 

pemilihan langsung terhadap Anak Perusahaan tersebut. 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan dari sisi harga, kualitas dan 

ketersediaan pasokan yang dibutuhkan; 

10. Kontrak Payung, jika merupakan perpanjangan waktu dan 

kontrak tersebut, dengan syarat: 

1. Harga masih sama dengan Kontrak Payung 

terdahulu; atau 

2. Harga lebih murah dibandingkan Kontrak Payung 

terdahulu; atau 

3. Kualitas pekerjaan lebih baik; serta 

4. Tidak ada kompetitor baru. 

11. Penyedia Barang/Jasa perguruan tinggi/unit usaha yang 

sahamnya dimiliki minimal 90% oleh perguruan tinggi 

untuk bidang usaha penelitian, desain dan enjiniring atau 

lembaga penelitian lainnya, baik dalam maupun luar 

negri; 
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12. Penyediaan Barang/Jasa lembaga pemerintah; 

13. Barang/Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat 

order) setelah melalui kajian yang komprehensif dengan 

ketentuan ssb: 

a. Hasil kerja penyediaan Barang/Jasa sebelum 

nilainya baik; 

b. Spesifikasi dan kualitas Barang/Jasa yang sama, 

apabila tidak dapat terpenuhi, dapat digantikan 

dengan Barang/Jasa sejenis dengan spesifikasi dan 

kualitas yang baik dan/atau lebih tinggi; 

c. Volume Barang/Jasa yang dibutuhkan kurang atau 

sama dengan volume pengadaan sebelumnya; 

d. Harga Barang/Jasa lebih rendah atau paling tinggi 

sama dengan pengadaan sebelumnya, apabila tidak 

dapat terpenuhi Barang/Jasa dapat lebih tinggi  

maksimal 10% dari harga sebelumnya; 

e. Merupakan Barang/Jasa yang bersifat operasional; 

f. Bukan merupakan pekerjaan yang dilaksanakan 

untuk jangka waktu lebih dari setahun 

(multiyears); 

g. Pelaksanaan pembelian berulang (repeat order) 

hanya dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) 

kali pengadaan dengan membuat kontrak baru. 

14. Pengadaan jasa konsultan perseorangan sesuai dengan 

batasan kualifikasi dan klasifikasi yang terdapat pada bab 
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IV butir C dengan mempertimbangkan faktor kewajaran 

harga serta memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Pelaksaan pekerjaan yang ditugaskan tidak 

memerlukan kerja kelompok (teamwork) untuk 

penyelesainnya; 

b. Jasa konsultasi tersebut bukan merupakan 

proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri; 

c. Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh 

seorang yang sangat ahli dalam bidangnya; 

d. Jasa konsultasi tersebut harus bersifat tugas khusus 

perusahaan dalam memberikan masukan/nasehat 

dalam pelaksanaan proyek/kegiatan; 

e. Konsultan peorangan yang ditunjuk diyakini 

mampu menyelesaikan penugasannya ditinjau dari 

segi teknis, waktu, dan harga. 

b. Dilakukan oleh Fungsi Pengadaan, dengan cara: 

Mengundang calon Penyediaan Barang/Jasa terdaftar atau 

belum terdaftar sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan 

klasifikasi yang telah ditentukan. 

4. Cash & Carry 

a. Cash & carry dapat dilaksanakan sampai dengan nilai Rp 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalen per paket 

pengadaan, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar 

dan pelaksanaanya dapat dilakukan tanpa kontrak. Batasan nilai 
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cash & carry adalah batasan nilai yang belum termasuk pajak 

(PPn & PPh). 

b. Cash and Carry dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan melalui 

sistem panjar kerja atau aplikasi online buying untuk membeli 

langsung Barang/Jasa yang terdapat di pasar. Tempat pembelian 

dapat berupa toko, supermarket, bengkel, online buying, 

website belanja di internet,dll. 

c. Cash and Carry dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan 

waktu penyelesaian tidak lebih dari waktu pertanggungjawaban 

cash & carry sesuai ketentuan, yaitu selama 15 (lima belas) hari 

kalender.  

d. Pembelian cash & carry diusahakan hanya dilakukan pada 

tempat pembelian yang merupakan: 

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Perusahaan berhak 

menerima Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan oleh PKP 

tersebut. 

2. Tempat pembelian lainnya yang mempunyai NPWP dan 

bersedia dingut PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 23 mengenai 

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

e. Dalam pembelian cash & carry dilakukan bukan dengan 

PKP, maka PPN sudah termasuk dalam harga barang. 

f. Dalam hal pembelian bersedia dipungut PPh Pasal 22 dan/atau 

Pasal 23 maka pelaksana cash & carry dapat melakukan 

pemungutan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 23 pada saat belanja 
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dan menginformasikan pada saat pertanggungjawaban ke 

Fungsi Keuangan. Selanjutnya Fungsi Keuangan akan 

melakukan penyetoran PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 23. 

g. Dalam hal tempat pembelian tidak bersedia dipungut PPh Pasal 

22 dan/atau Pasal 23 maka Perusahaan akan menanggung PPh 

Pasal 22 dan/atau Pasal 23 tersebut. Untuk itu pelaksaan cash & 

carry perlu menginformasikan pada saat pertanggungjawaban 

dengan membuat rincian harga pembelian dan menambahkan 

PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 23 dari harga pembelian atau sesuai 

aturan pajak yang berlaku. 

h. Bukti pembelian yang sah antara lain invoice atau slip cash 

register atau kuitansi yang dibubuhi materai secukupnya harus 

dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban cash & 

carry. 

i. Pelaksanaan Cash & Carry melalui aplikasi e-catalog online 

buying berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Pengadaan Barang/Jasa secara e-catalog online buying 

digunakan untuk pengadaan seperti alat-alat kantor dan 

Barang/Jasa lainnya yang bersifat umum bukan custom-

made sampai dengan nilai Rp50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). 

2. Apabila harga yang ditawarkan Penyedia Barang/Jasa 

melalui e-catalog online buying lebih tinggi dari last PO 

atau sumber harga yang dijadikan referensi Penyedia 

Barang/Jasa lain  maka pembelian cash and carry dapat 
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dilakukan melalui sistem panjar kerja kepada Penyedia 

Barang/Jasa lain. 

3. Pada dasarnya pelaksanaan e-catalog online buying 

dilakukan secara elektronik, namun demikian tetap 

diperlukan hard document sebagai pendukung 

keabsahan soft document. 

4. Data dan/atau penawaran harga yang dikirimkan oleh 

Penyedia Barang/Jasa melalui e-catalog online buying 

merupakan data dan/atau penawaran yang sah. 

5. Penyampaian harga penawaran dan negosiasi dilakukan 

secara periodik. Harga hasil negosiasi, yang di approve 

kemudian dimasukkan kedalam e-catalog online buying 

oleh Fungsi Pengadaan, merupakan harga yang akan 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa secara online 

pada periode berikutnya. 

6. Untuk bekerja melalui website/ internet dapat dilakukan 

dengan one-time vendor pekerja menggunakan kartu 

kredit.  

j. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) apabila diinginkan pengadaannya dapat juga 

dilakukan melalui Pemilihan Langsung atau Penunjukan 

Langsung. 
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4.4 Analisis Data dan Pembahasan 

4.4.1 Efektivitas Pelaksanaan Internal Auditing atas Pengadaan Barang dan 

Jasa pada PT.XXX 

 Setelah melakukan penelitian di PT.XXX mengenai pelaksanaan internal 

auditing, maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan internal auditing pada 

PT.XXX telah efektif. Hal ini di dukung dengan data hasil kuesioner yang 

didapat menurut sudut pandang dari pihak auditor internal PT.XXX yang 

hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan internal auditing pada PT.XXX 

sangat efektif. Berikut merupakan perhitungan hasil kuesioner yang ditujukan 

pada pihak auditor PT.XXX : 

Tabel 4.2 

Efektivitas Pelaksanaan Internal Auditing atas Pengadaan Barang dan 

Jasa pada PT.XXX 

 Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 

SPI 1 24 - 24 

SPI 2 22 2 24 

SPI 3 21 3 24 

TOTAL 67 5 72 

    Sumber: Olahan Penulis. 

% Efektivitas pelaksanaan internal auditing  =  
  

  
 x 100% = 93,05% 

Menurut pihak auditor internal pada PT.XXX, pelaksanaan internal 

auditing sangat efektif. Hal ini ditunjukan dengan Independensi dan 

Kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal. Independensi ditunjukkan 

dengan terpisahnya auditor internal dengan bagian lainnya dan auditor internal 
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cukup memperoleh kemudahan dalam hal pemerikasaan fasilitas dan catatan 

dari bagian yang diperiksa. Sedangkan kompetensi auditor internal dapat 

dijamin karena untuk menjadi staf auditor ditentukan jenjang pendidikan 

tertentu serta fungsi audit dilaksanakan oleh orang yang cukup berpengalaman 

dan selain itu auditor juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pekerjaannya. 

Dalam pelaksanaan internal auditing, sebelum melaksanakan tugas 

audit, biasanya dibuat program audit terlebih dahulu. Program audit mendapat 

persetujuan dari manajer yang bersangkutan sebelum program tersebut 

dijalankan. Selain itu didalam program audit terdapat evaluasi pengendalian 

internal pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan internal auditing dilakukan 

berdasarkan program audit yang telah dibuat dan pada setiap tahap 

pelaksanaannya terdapat adanya fungsi pengawasan.  

Setelah dilakukan pelaksanaan internal auditing maka segera 

diterbitkannya Laporan Hasil Audit Internal (LHA). Adapun LHA yang 

disajikan bersifat objektif, singkat dan jelas sehingga diharapkan LHA yang 

disajikan mampu memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil 

keputusan. 

4.4.2 Efektivitas Pengendalian Internal atas Pengadaan Barang dan Jasa 

pada PT.XXX 

Pengendalian internal pada PT.XXX dapat dikatakan efektif. 

Hal ini didukung oleh data hasil kuesioner yang diberikan kepada bagian 

yang diperiksa yaitu fungsi pengadaan barang dan jasa yang ada pada 

PT.XXX. berikut hasil perhitungan kuesioner yang ditujukan pada fungsi 

pengadaan barang dan jasa: 
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Tabel 4.3 

Efektivitas Pengendalian Internal atas Pengadaan Barang dan Jasa 

pada PT.XXX 

  Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 

SCM 1 19 10 29 

SCM 2 25 4 29 

SCM 3 23 6 29 

SCM 4 23 6 29 

SCM 5 27 2 29 

SCM 6 27 2 29 

TOTAL 144 30 174 

Sumber : Olahan Penulis. 

% Efektivitas Pengendalian Internal = 
   

   
 x 100% = 82,76% 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal 

atas pengadaan barang dan jasa pada PT.XXX sangat efektif. Hal ini juga 

didukung dengan diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal yang 

merupakan ciri-ciri atau indikator sebuah pengendalian yang efektif. Unsur-

unsur pengendalian tersebut adalah: 

1. Lingkungan pengendalian 

Nilai-nilai etis dan Integritas yang diterapkan PT.XXX dinilai telah 

efektif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perumusan dan pelaksanaan 

program kontrol yang sehat, yaitu dengan dilaksanakannya prosedur 

pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh manajemen 

puncak. 
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2. Penaksiran Risiko 

Terdapat adanya otorisasi pada setiap transaksi yang dilakukan. Dan 

dalam prosedur pengadaan barang dan jasa kelengkapan dokumen juga 

digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko yang 

mungkin timbul. Serta terdapatnya pedoman manajemen risiko untuk 

mengatasi risiko yang akan terjadi dalam kegiataan pengadaan 

barang/jasa. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Struktur organisasi pada PT.XXX telah jelas menggambarkan adanya 

pemisahan fungsi. Selain itu setiap fungsi telah diuraikan secara jelas 

uraian tugasnya yang menunjukkan adanya tanggung  jawab dan 

wewenang dari setiap tugas yang ada.  

4. Informasi dan Komunikasi 

Dalam mekanisme penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) 

terdapatnya beberapa unsur yang dapat digunakan sebagi informasi yaitu 

terdapat adanya referensi harga sekurang-kurangnya dari tiga sumber, 

verifikasi sumber harga oleh pejabat yang berwenang, pembuatan 

database standar atas sumber harga dan ketentuan persyaratan teknis 

pejabat penyusun dan penandatanganan HPS. Dalam hal komunikasi 

dengan karyawannya, manajemen mengkomunikasikan kepada karyawan 

setiap perubahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. 
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5. Pemantauan 

Pemantauan disini berarti merupakan pemantauan yang dilakukan baik 

sebelum ataupun sesudah pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan. Hal 

ini merupakan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan 

atau secara periodik yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan 

bahwa pengendalian internal tersebut telah beroperasi sesuai dengan yang 

diharapkan. Pada PT.XXX telah terdapat adanya pemantauan yang baik 

atas proses pengadaan barang/jasa hal ini ditunjukkan oleh jelasnya alur 

yang ada didalam prosedur pengadaan barang/jasa PT.XXX.  

 

4.4.3 Manfaat Internal Auditing Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal Pengadaan Barang dan Jasa pada PT.XXX 

Peranan internal auditing atas pengendalian internal tidak 

terlepas dari unsur yang membentuknya. Pengendalian internal dari suatu 

organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan suatu organisasi akan 

tercapai. Dalam hal ini manfaat pengauditan internal dalam pengendalian 

internal pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mencapai pengendalian 

yang efektif. Menurut penulis, manfaat internal auditing dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal pengadan barang dan jasa pada PT.XXX 

telah efektif. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh penulis pada saat 

melakukan penelitian yang berasal dari objek yang diaudit pada PT.XXX 

yaitu fungsi pengadaan barang dan jasa. Berikut hasil data penelitian atas 

manfaat pengauditan internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal atas barang dan jasa pada PT.XXX: 
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Tabel 4.4 

Manfaat Internal Auditing Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

              Sumber : Olahan Penulis 

  

% Manfaat internal auditing dalam  

menunjang efektivitas pengendalian internal    
  

  
 x 100 %   100%  

 

Hasil menunjukkan bahwa manfaat internal auditing dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal pada PT.XXX ialah sangat bermanfaat. Hal 

tersebut meliputi : 

1. Verifikasi 

Diberlakukannya internal auditing dapat mendukung kebenaran 

informasi yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Serta dokumen, catatan-catatan, dan laporan yang terkait dengan 

pengadaan barang dan jasa dapat diperiksa kewajarannya. 

 

 

 

 Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 

SCM 1 8 - 8 

SCM 2 8 - 8 

SCM 3 8 - 8 

SCM 4 8 - 8 

SCM 5 8 - 8 

SCM 6 8 - 8 

TOTAL 48 - 48 
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2. Compliance (Kepatuhan) 

Dengan diberlakukannya internal auditing dapat menilai ketaatan 

terhadap dipatuhinya kebijakan dan prosedur dan kebijakan yang 

ada dalam proses pengadaan barn dan jasa. Selain itu bagian SPI 

(Satuan Pengawas Internal) pada PT.XXX telah melakukan 

pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan yang dibutuhkan 

dalam proses pengadaan barang/jasa. 

 

3. Evaluasi 

Dilakukannya internal auditing dapat memberikan penilaian 

terhadap pelaksanaan prosedur atau kegiatan operasi dari 

pengadaan barang dan jasa dan juga penilaian terhadap 

pelaksanaan prosedur akuntansi. 

 

Dengan dilakukannya internal auditing atas pengadaan barang dan jasa 

menyebabkan pengendalian internal menjadi lebih efektif sehingga dapat 

mengurangi risiko timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi. 

 

4.5 Implikasi Manajerial 

Didalam objek yang diteliti  terdapat adanya implikasi manajerial. Dalam 

hal ini baik internal auditing maupun pengendalian internal telah berjalan efektif. 

Keduanya berjalan dengan mengikuti prosedur yang ada didalam perusahaan. 

Selain itu, internal auditing juga memberikan manfaat dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas barang dan jasa yang ada pada PT.XXX. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah membahas secara teoritis kemudian membandingkan dengan hasil 

penelitian pada PT.XXX, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Internal Auditing yang diterapkan pada PT.XXX sudah efektif dan 

memiliki kedudukan yang cukup baik dalam struktur organisasi. Dengan 

kedudukan internal auditing yang cukup baik maka tingkat 

independensinya menjadi tinggi dan dapat menjaga objektifitas dalam 

menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan pada seluruh bagian, 

karena auditor internal dalam melaksanakan tugasnya tidak terlibat dalam 

kegiatan operasional perusahaan yang menjadi objek pemeriksaan. 

Kompetensi auditor internal dapat dijamin karena untuk menjadi staf 

auditor ditentukan jenjang pendidikan tertentu serta fungsi audit 

dilaksanakan oleh orang yang cukup berpengalaman dan selain itu auditor 

juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan-

pelatihan yang dapat menunjang pekerjaannya. 

2. Pada aktivitas pengendalian, Struktur organisasi pada PT.XXX telah jelas 

menggambarkan adanya pemisahan fungsi. Selain itu setiap fungsi telah 

diuraikan secara jelas uraian tugasnya yang menunjukkan adanya tanggung  

jawab dan wewenang dari setiap tugas yang ada. Setiap dokumen terkait 

dengan pengadaan barang/jasa telah memiliki nomor urut tercetak 
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(prenumbered) sehingga memudahkan para auditor untuk menelusurinya 

ketika dilakukan pemeriksaan dan hal itu juga dapat digunakan sebagai 

pencegahan terhadap risiko. 

3. Diberlakukannya internal auditing dapat mendukung kebenaran informasi 

yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa dimana pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada. 

Prosedur tersebut dijadikan sebagai alat pengendalian internal pada 

PT.XXX, sehingga internal auditing menunjang dalam efektivitas 

pengendalian internal atas barang/jasa PT.XXX. 

 

5.2 Saran 

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan 

beberapa saran sebagi berikut: 

1. Internal auditing dapat dipertahankan kedudukannya karena bertanggung 

jawab langsung kepada Direktur Utama. Hal ini untuk menjamin tingkat 

independensi dan lebih memberikan ruang lingkup yang luas dan bebas 

untuk melakukan pemeriksaan pada semua kegiatan bisnis perusahaan. 

2. Dalam hal pengadaan barang/jasa, bila terjadi penyimpangan sebaiknya 

segera diatasi, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian material bagi 

perusahaan.  

3. Rotasi pegawai yang ada pada bagian pengadaan barang/jasa tetap 

dipertahankan karena dengan adanya rotasi pegawai, maka perusahaan 

dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat 

menimbulkan kerugian material bagi perusahaan. 
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KUESIONER 

Saya mahasiswa tingkat akhir STIE Indonesia Banking School sedang melakukan penelitian yang berjudul 

“Manfaat Pengauditan Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pengadaan Barang 

dan Jasa” membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Adapun data yang didapat dari 

kuesioner ini akan dirahasikan. Terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu. 

Petunjuk pengisian 

Pertanyaan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A merupakan pertanyaan 

umum dan bagian B merupakan pertanyaan khusus.  

A. Pertanyaan Umum 

1. Nama*    : 

2. Usia*    : 

3. Jenis kelamin   : L / P 

4. Pendidikan Terakhir  : 

5. Jabatan/Pekerjaan  : 

6. Lama bekerja   : 

*Jika Bapak/Ibu berkeberatan untuk mencantumkan nama dan usia maka kolom tersebut 

dapat tidak diisi. 

B. Pertanyaan Khusus 

 Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda tickmark (√) pada jawaban yang 

menurut Bapak/Ibu paling sesuai. 

Adapun alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Y : Jawaban “Ya” 

T : Jawaban “Tidak” 
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KUESIONER 

MANFAAT PENGAUDITAN INTERNAL DALAM MENUNJANG 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENGADAAN BARANG DAN 

JASA 

(Studi Kasus Pada PT. XXX) 

 

 

Tabel Pertanyaan Variabel 1 

“Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal atas Pengadaan Barang dan Jasa” 

 

 

 PERTANYAAN JAWABAN 

NO KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL YA TIDAK 

 Independensi   

1 Apakah auditor internal terpisah dari bagian lainnya?   

2 Apakah auditor internal dapat dijamin 
independensinya? 

  

3 Apakah auditor internal cukup memperoleh 
kemudahan dalam hal pemeriksaan fasilitas dan 
catatan dari bagian yang diperiksa? 

  

 Kompetensi   

4 Apakah untuk menjadi staf audit internal ditentukan 
jenjang pendidikan tertentu/ 

  

5 Apakah fungsi audit internal dilaksanakan oleh orang 
yang cukup berpengalaman? 

  

6 Apakah bagian audit internal memiliki beberapa staf 
yang telah bersertifikat kualifikasi auditor internal? 

  

7 Apakah auditor internal diberikan kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang 
dapat menunjang pekerjaannya? 

  

 PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL   

 Program Audit   

8 Apakah auditor internal sebelum melaksanakan tugas 
auditnya membuat program audit terlebih dahulu? 

  

9 Apakah program audit yang dibuat mendapat 
persetujuan dari manajer yang bersangkutan sebelum 
program dijalankan? 

  

10 Apakah terhadap program audit internal selalu 
diadakan review secara berkala? 

  

11 Apakah dalam program audit terdapat evaluasi atas 
pengendalian internal pengadaan barang/jasa? 

  

 Pelaksanaan Audit Internal   

12 Apakah audit internal dilaksanakan berdasarkan 
program audit? 
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13 Apakah pada setiap tahap pelaksanaan audit internal 
terdapat fungsi pengawasan? 

  

14 Apakah pelaksanaan audit internal dibagi dalam 
jangka waktu tertentu secara tetap dan berkala? 

  

15 Apakah bagian audit internal melaksanakan audit fisik 
atas catatan pengadaan barang/jasa? 

  

16 Apakah dalam audit internal pengadaan barang dan 
jasa dilakukan audit terhadap ketepatan jumlah yang 
dibayarkan? 

  

 Laporan Hasil Audit Internal   

19 Apakah laporan hasil audit internal diterbitkan segera 
setelah audit internal dilaksanakan? 

  

20 Apakah penyajian laporan hasil audit internal selalu 
tepat waktu? 

  

21 Apakah laporan hasil audit internal yang disajikan 
bersifat objektif, singkat dan jelas? 

  

22 Apakah laporan hasil audit internal selalu menyajikan 
saran-saran atau rekomendasi? 

  

23 Apakah laopran hasil audit internal mampu 
memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil 
keputusan? 

  

24 Apakah saran atau rekomendasi yang diberikan 
mendapat tanggapan atau tindak lanjut yang cepat 
dari pimpinan bagian yang diperiksa? 

  

 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal   

25 Apakah auditor internal melakukan pemantauan 
sehubungan dengan rekomendasi yang diberikan? 

  

26 Apakah selama ini saran dan rekomendasi yang 
diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan 
baik oleh bagian yang diperiksa? 
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Tabel Pertanyaan Variabel 2 

“Efektivitas pengendalian Internal Pengadaan Barang dan Jasa” 

 PERTANYAAN JAWABAN 

NO PENGENDALIAN INTERNAL YA TIDAK 

    

1 Apakah terdapatnya struktur organisasi yang 
digambarkan dengan jelas dalam suatu bagan 
organisasi?  

  

2 Apakah struktur organisasi menunjukkan dengan 
jelas adanya pemisahan tugas yang sesuai dengan 
ukuran organisasi? 

  

3 Apakah struktur organisasi menjelaskan tugas dan 
tanggung jawab yang jelas? 

  

4 Apakah telah dilakukan rotasi pegawai dalam 
peanitia pengadaan? 

  

5 Apakah terdapat hubungan keluarga antara panitia 
pengadaan dengan penyedia barang/jasa? 

  

6 Apakah panitia pengadaan barang/jasa dipilih oleh 
pejabat yang berwenang? 

  

7 Apakah panitia pengadaan yang terpilih telah 
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan? 

  

8 Apakah sebelum memulai tugas menjadi panitia 
pengadaan, manajemen melakukan pengarahan 
mengenai tugas dan tanggung jawab panitia 
pengadaan? 

  

9 Apakah perusahaan telah membuat rencana kerja 
dan anggaran sehubungan dengan fungsi 
pengadaan? 

  

10 Apakah rencana kerja tersebut telah 
didokumentasikan dengan baik? 

  

11 Apakah terdapat kebijakan dan syarat-syarat 
intervensi serta larangan override dalam proses 
pengadaan barang/jasa? 

  

12 Apakah terdapat prosedur pengadaan barang jasa 
yang tetap? 

  

13 Apakah prosedur pengadaan barang/jasa telah 
dijalankan dengan benar? 

  

14 Apakah prosedur pengadaan barang/jasa telah 
didokumentasikan? 

  

15 Apakah dokumentasi tersebut up-to-date dan berada 
ditangan para users? 
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16 Apakah prosedur tersebut meliputi hal-hal sebgai 
berikut: 

a. Permohonan 
b. Persyaratan tender dan metode pemilihan 

vendor? 
c. Otorisasi dan tanda tangan yang diperlukan? 
d. Formulir, laporan, dan arsip yang 

diperkukan? 

  

17 Apakah terdapat evaluasi terhadap penyedia 
barang/jasa? 

  

18 Apakah terdapat pedoman manajemen resiko untuk 
mengatasi resiko yang akan terjadi dalam kegiatan 
pengadaan barang/jasa? 

  

19 Apakah terdapat indikator kinerja untuk kegiatan 
pengadaan? 

  

20 Apakah setiap dokumen memiliki nomor urut 
tercetak (prenumbered)? 

  

21 Apakah ada kebijakan perusahaan yang membatasi 
jumlah pengadaan yang dapat ditandatangani oleh 
pejabat tertentu? 

  

22 Apakah dalam kebijakan mekanisme penyusunan 
Harga Perhitungan sendiri mengatur unsur-unsur 
berikut: 

a. Upaya mendapatkan referensi harga 
sekurang-kurangnya tiga sumber? 

b. Verifikasi sumber harga oleh pejabat yang 
berwenang? 

c. Pembuatan database standar? 
d. Ketentuan persyaratan teknis pejabat 

penyusun dan penandatanganan HPS? 

  

23 Apakah terdapat kebijakan jangka waktu standar 
proses pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang? 

  

24 Apakah prosedur penyerahan dokumen lelang 
sudah memasukkan aturan mengenai pemberian 
nomor halaman dan jumlah total halaman? 

  

25 Apakah bagian pengadaan secara aktif 
memanfaatkan potongan tunai? 

  

26 Apakah bagian pengadaan memiliki daftar pemasok 
untuk barang-barang kebutuhan utama? 

  

27 Apakah pemasok dipilih berdasarkan penawaran 
harga yang kompetitif serta biaya dan resiko 
pengiriman? 

  

28 Apakah pernah ada penyimpangan terhadap 
prosedur pengadaan untuk pembelian ya g cukup 
besar? 
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29 Apakah manajemen mengkomunikasikan kepada 
karyawan setiap perubahan yang terjadi dalam 
proses pengadaan barang/jasa? 
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Tabel Pertanyaan Variabel 3 

“Manfaat Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

Pengadaan Barang dan Jasa” 

 

 PERTANYAAN JAWABAN 

NO TERCAPAINYA FUNGSI-FUNGSI AUDIT 
INTERNAL 

YA TIDAK 

 Verifikasi   

1 Apakah dengan diberlakukannya audit internal 
dapat mendukung kebenaran informasi? 

  

2 Apakah dengan dilakukan audit internal dapat 
memeriksa kewajaran dokumen, catatan, dan 
laporan? 

  

 Compliance  (Kepatuhan)   

3 Apakah dengan dilakukannya audit internal dapat 
menilai ketaatan terhadap kebijakan prosedur dan 
kebijakan? 

  

4 Apakah audit internal telah melakukan 
pemeriksaan terhadap seluruh peryaratan yang 
dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa? 

  

 Evaluasi   

5 Apakah dengan dilakukannya audit internal dapat 
dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur 
akuntansi? 

  

6 Apakah dengan dilakukannya audit internal dapat 
dilakukan  penilaian terhadap prosedur kegiatan 
atau operasi? 

  

 Manfaat Audit Internal terhadap Pengendalian 
Internal Pengadaan Barang dan Jasa 

  

7 Apakah dengan dilakukannya audit internal atas 
pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan 
pengendalian internal  menjadi lebih efektif? 

  

8 Apakah dengan dilakukannya audit internal atas 
pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan 
resiko timbulnya kecurangan menjadi lebih kecil? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terima kasih atas bantuan yang telah 

Bapak/Ibu berikan. Semoga hasil kuesioner 

ini dapat bermanfaat bagi penelitian yang 

dilakukan oleh penulis . 

                                                      Hormat Saya, 

                                                  Septiandra Jayanthi 
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