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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern 

1. Pengertian Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi ( 2005 : 163 ) “ sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen “ . Menurut Widjayanto Nugroho ( 2004 : 168 ) “ sistem 

pengendalian internal adalah pengendalian yang mempunyai dua fungsi 

utama yaitu: (1) mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan, 

(2) Mendorong efisiensi operasi organisasi, sehingga kebijaksanaan ataupun 

tujuan yang telah digariskan dapat tercapai “ . 

 Zaki Baridwan ( 2005 : 13 ) “ pengendalian intern itu meliputi 

struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan 

yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan 

harta milik perusahaan, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu 

menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih 

dahulu “ . Menurut Warren Reeve Fess ( 2000 : 226 ) “ pengendalian intern 

merupakan pengendalian terhadap seluruh kegiatan untuk mengarahkan 

operasi mereka, melindungi aktiva dan mencegah penyalahgunaan sistem 

dalam perusahaan ” .  
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Menurut Arens dan Loebbecke di dalam buku Jusup Al Haryono 

(2005 : 35) " sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan - kebijakan dan 

prosedur - prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan kepada 

manajemen bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi suatu usaha dapat 

dicapai “. Menurut AICPA ( American Institute of Certified Public 

Accountants ) yang dikutip oleh Bambang Hartadi ( 2005 : 3 ) “ sistem 

pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi, semua metode dan 

ketentuan – ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan 

untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh 

data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha, dan 

mendorong  ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan “ . 

Menurut COSO ( Committee Of Sponsoring Organization ) di dalam 

buku Agus Hartanto ( 2004 : 87 ) “ pengendalian intern yaitu pengendalian 

intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak 

manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk 

memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan 

pertimbangan hal – hal sebagai berikut yaitu efektivitas dan efisiensi 

operasional organisasi, keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan 

hukum dan peraturan yang berlaku “. Menurut Romney dan Steinbart dalam 

buku Winda Lestari ( 2005 : 130 ) “ pengendalian intern adalah rencana 

organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, 

memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong memperbaiki 
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efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan “. 

Menurut Ahmad Marzuki ( 2004 : 102 ) “ Pengendalian intern adalah 

suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode 

pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, yang meliputi 

pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai, dan staf 

pemeriksa intern “. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan agar apa yang direncanakan dapat dicapai dengan baik, dan 

pengendalian intern yang dilakukan dapat menekan terjadinya penyimpangan 

yang dapat merugikan perusahaan. 

2. Tujuan Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi ( 2005 : 167 )  “ tujuan pengendalian intern adalah : 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

Harta milik perusahaan ada kemungkinan disalah gunakan atau 

dirusak, kecuali jika dilindungi dengan baik . Pengamanan harta milik 

perusahaan meliputi pengawasan secara fisik maupun secara akuntansi. 
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 Pengamatan secara fisik dapat dilakukan dengan cara : 

1. Penunjang tanggung jawab yang jelas kepada seseorang atau pengawasan 

fisik milik perusahaan . 

2. Harta perusahaan disimpan dengan cara yang cukup memadai . 

3. Penerimaan dan pengeluaran persediaan harus berdasarkan otorisasi pihak 

yang berwenang . 

Pengawasan secara akuntansi adalah pengaman harta kekayaan yang 

memadai, dimana hanya transaksi yang satu dapat memasuki sistem dan 

prosedur ini dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menyaring setiap 

transaksi yang terjadi. 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  

Di dalam menjalankan tugasnya, manajer perlu memahami informasi 

yang cermat, tepat, dan dapat dipercaya. Pengawasn intern dipandang 

untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi untuk 

menghasilkan intern akuntansi yang diteliti secara handal. Data akuntansi 

mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan data 

akuntansi yang menginformasikan pertanggung jawaban penggunaan harta 

perusahaan . 
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c. Mendorong efisiensi 

Pengawasan intern dalam perusahaan ditujukan untuk mencegah 

duplikasi usaha yang tidak perlu atau setidak – tidaknya dapat 

mencerminkan terjadinya pemborosan sumber daya yang tidak efisien . 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Untuk mencapai tujuan, manajer mengadakan prosedur atau aturan 

pelaksanaan. Sistem pengawasan ini bertujuan untuk meyakinkan manajer 

bahwa semua prosedur yang telah digariskan dengan mudah dapat 

diprediksi dan diidentifikasi serta manajer dapat dengan mudah 

melaksanakan tindakan pengesahan dan perbaikan dengan cepat dan tepat 

apabila terjadi penyimpangan “ . 

Menurut Handoko ( 2007 : 236 ) “ tujuan pengendalian sebelum dan 

selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi dan 

memperbaiki adanya penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan.Dari 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pengendalian 

intern adalah mengusahakan agar hasil pelaksanaan kerja sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui kesulitan – kesulitan 

dan hambatan – hambatan yang adadalam pelaksanaan rencana “ . Dilihat 

dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu pengendalian intern akuntansi ( preventive controls ) dan 

pengendalian intern administratif ( feedback controls ).  
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Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya 

inefisiensi yang tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan perusahaan dan 

memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi 

dan tanggung jawab antar unit organisasi. Sedangkan pengendalian 

administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen ( dikerjakan setelah adanya 

pengendalian akuntansi ) , contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari 

penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. 

 

B. Unsur – Unsur Pengendalian Intern 

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
(COSO)di dalam buku Murtanto (2005 : 45-47) “yang meliputi unsur-unsur 
pokok pengendalian intern adalah:  

1.  Lingkungan Pengendalian (Control Environment)  
Lingkungan pengendalian meliputi suasana organisasi yang mempengaruhi 
kesadaran penguasaan (control consciousness) dari seluruh pegawainya.  
Lingkungan pengendalian merupakan alat untuk menciptakan suasana 
pengendalian dalam suatu organisasi dimana salah satu unsurnya meliputi 
struktur organisasi dan pemisahan fungsi dan wewenang serta tanggung 
jawab yang ada. Sistem Akuntansi merupakan bagian dari struktur 
pengendalaian intern perusahaan, sebab tanpa informasi yang dihasilkan 
oleh sistem akuntansi, manajemen tidak akan mempunyai kemampuan 
untuk merencanakan dan mengarahkan operasi kegiatan perusahaan 
tersebut. Sistem akuntansi yang efektif harus dapat memberikan jaminan 
yang memadai dan memenuhi tujuan dari struktur pengendalian intern.  
Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 
pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan 
perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan 
yang diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang 
menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya 
dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem 
pengendalian intern yang lain, namun jika dilaksanakan oleh karyawan 
yang tidak kompeten, maka pengendalian intern tidak akan terlaksana 
dengan baik. 
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2. Penilaian Resiko ( Risk Assestment ) 
Penilaian resiko adalah proses mengidentifikasi dan menilai atau 
mengukur resiko – resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah 
teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana untuk mengelola 
atau mengendalikannya. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang harus 
ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah 
dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat 
organisasi dan pengolahan data.  

4. Informasi dan komunikasi ( Information and Communication) 
Informasi dan komunikasi merupakan dua elemen yang dapat membantu 
manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus 
membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut 
antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari cara-cara dan 
perekaman(records)guna mengidentifikasi, menggabungkan, 
menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang 
timbul serta dalam rangka membuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) 
asset dan utang-utang perusahaan.  

5. Pemantauan ( monitoring ) 
Pemantauan merupakan suatu proses penilaian sepanjang waktu atas 
kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika 
dianggap perlu “ . 

 

C. Ciri – Ciri Sistem Pengendalian Intern yang Baik 

Menurut Mulyadi (2005:164 ) ciri – ciri sistem pengendalian intern 
yang baik, yaitu : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 
fungsional secara tepat. 

Bagan atau struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka ( frame work ) 
pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit – unit organisasi yang 
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pokok perusahaan.  
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Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan 
pada prinsip – prinsip berikut ini : 
1. Harus dipisahkan fungsi – fungsi, operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. 
2. Suatu fungi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
b. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang 
meberikan perlindungan serta pengawasan yang cukup atas aktiva, 
hutang, pendapatan dan biaya.  

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 
dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem 
yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya 
setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk 
merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi 
terlaksananya transaksi dalam organisasi. 
c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
bagian organisasi.  

Praktek yang sehat yaitu setiap pegawai dalam perusahaan harus 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
Praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap 
bagian dalam organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini sangat 
berhubungan terhadap efisiensi sistem pengawasan intern dan efisiensi 
usaha. 

Ada beberapa cara yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk 
menciptakan praktek yang sehat, yaitu sebagai berikut : 
1. penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaian yang 

harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.  
2. pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih 

dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak 
teratur. 

3. setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 
satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang 
atau unit organisasi lain. 

4. peraturan jabatan diadakan secara rutin agar dapat menjaga 
independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga 
persekongkolan diantara mereka dapat dihindari dan sebagainya.  
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5. keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.Jabatan 
karyawan yang digantikan sementara oleh pejabat lain, sehingga 
seandainya terjadi penyimpangan dalam departemen yang 
bersangkutan diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang 
menggantikan sementara tersebut. 

6. secara peiodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 
7. pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur – unsur sistem pengendalian intern lain. Unit organisasi ini 
disebut satuan pengawasan intern atau staf pemeriksaan intern. 

d. Pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya. 
Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong 
praktek yang sehat, semuanya bergantung kepada manusia yang 
melaksanakannya. 

 

D. Pengertian dan Kegiatan Fungsi Keuangan 

1. Pengertian Fungsi Keuangan 

Menurut Sylvia Veronica NP Siregar ( 2008 : 3.2 ) di dalam suatu 

perusahaan terdapat berbagai bidang fungsional, salah satunya adalah fungsi 

keuangan. Fungsi keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam 

perusahaan yang menangani keuangan. Tugas dari fungsi keuangan adalah 

mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan memantau beraneka ragam data 

yang diperoleh dari berbagai satuan dan bidang fungsional lainnya dalam 

perusahaan, baik bidang fungsional yang bersifat pokok maupun bersifat 

penunjang. 
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Fungsi keuangan dalam perusahaan, biasanya dipimpin oleh manajer 

keuangan. Terkait dengan fungsi keuangan dalam perusahaan maka perlu 

diketahui juga apa tanggung jawab dan tugas dari manajer keuangan yang 

memimpin fungsi keuangan. 

2. Kegiatan Fungsi Keuangan 
Menurut Sawir (2001 : 90-91) kegiatan yang ada di dalam fungsi 

keuangan adalah sebagai berikut : 
a. Perencanaan Keuangan 

Perencanaan keuangan mencakup penjualan, laba, dan aktiva yang 
didasarkan pada alternatif strategi produksi dan pemasaran, untuk kemudian 
menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan permodalan. Bila ternyata 
hasil aktual tidak sesuai dengan proyeksinya, perencanaan keuangan harus 
dapat mengidentifikasikan perubahan-perubahan potensial yang mungkin 
akan memberikan hasil yang memuaskan. Perencanaan keuangan biasanya 
berupa performa neraca, laporan laba-rugi, laporan sumber dan penggunaan 
dana, serta rencana pengeluaran modal berdasarkan kategori dan divisi.  

Syarat untuk perencanaan yang efektif, adalah : 
1. Peramalan, perusahaan tidak akan pernah dapat melakukan peramalan 

yang tepat secara sempurna. 
2. Menemukan rencana keuangan yang optimal, seorang manajer keuangan 

yang baik harus dapat menilai rencana mana yang terbaik untuk 
perusahaannya. 

3. Melihat rencana keuangan berjalan, rencana jangka panjang digunakan 
juga sebagai tolak ukur untuk menilai hasil yang dicapai pada masa 
datang. 

b. Organisasi 
Pentingnya peranan satuan kerja yang mengurus keuangan perusahaan, 
harus didukung oleh organisasi yang berjalan dengan fungsinya masing – 
masing Dengan berjalannya fungsi yang sesuai dengan tugasnya maka ada 
empat hal yang dapat diwujudkan, yaitu : 
1. Pimpinan satuan kerja dibidang keuangan selalu turut serta dalam 

pengambilan keputusan stratejik perusahaan 
2. Satuan kerja dibidang keuangan dapat bekerja secara independen 
3. Bantuan dan nasihat yang diberikan fungsi keuangan dapat diterima 

oleh para manajer lain dalam lingkungan perusahaan 
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4. Fungsi keuangan diperlakukan sejajar dengan komponen lain. 
Dengan menjadikan organisasi satuan kerja dibidang keuangan sebagai 
objek, informasi yang diperoleh akan mampu memberi masukan 
penting tentang apakah organisasi di bidang keuangan itu dikelola 
dengan efektif atau tidak,lalu dikenali apa faktor-faktor penyebabnya 
dan diberikan rekomendasi untuk mengatasinya. 

c. Pengendalian Keuangan 
Fungsi pengendalian di bidang keuangan terdiri dari dua segi yang 

penting, yaitu analisis keuangan dan akuntansi. Akuntansi berfungsi untuk 
mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan hasil 
kegiatan operasional disoroti khusus dari segi keuangan. Laporan keuangan 
disusun berdasarkan format, norma, dan standar yang berlaku di lingkungan 
tertentu, misalnya di suatu negara.  

Dengan demikian, pengendalian di bidang keuangan ini mengharuskan 
kita untuk mampu menemukan dan mengumpulkan bebagai informasi 
tentang kekuatan dan kelemahan dalam melakukan proses pengendalian 
keuangan perusahaan melalui proses akuntansi yang tepat.  

 

E. Prosedur Pengendalian Fungsi Keuangan 

Halim (2004:65) mengklasifikasikan prosedur pengendalian fungsi keuangan 

sebagai berikut : 

1. Otorisasi yang semestinya mengenai transaksi dan kegiatan 

2. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang memadai 

3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai 

4. Perlindungan yang memadai atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan 

dan catatan 

5. Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang 

semestinya terhadap jumlah yang harus dicatat. 
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