
 

Meningkatkan Rekomendasi  Antisipatif Audit Internal  Untuk Mengurangi 

Dampak Risiko Perusahaan( dirangkum oleh nuryantoro) 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi dan penemuan baru berdampak besar terhadap perubahan 

lingkungan bisnis . Informasi produk baru, temuan atau pengembangan  yang 

menyempurnakan sistem produksi, dinamika perubahan keinginan pelanggan, 

perkembangan model transportasi serta jasa lainnya, merubah pola persaingan, 

kompetisi dalam keunggulan proses pelayanan produksi dan jasa organisasi bisnis. 

Penyesuaian yang dikembangkan dalam penilaian kinerja, yang semula berfokus 

kepada aspek finansial sebagai ukuran hasil (masa lalu) merupakan lagging indicators, 

melebar dan berfokus kepada aspek lain yang bersifat prediksi masa depan, sebagai 

pemicu, yang merupakan leading indicators ( Robert S Kaplan dan David P Norton, 

Balanced Scorecared, 1996). 

Leading indicators yang pada balanced scorecard dikelompokkan  menjadi perspektif 

konsumen, bisnis internal, inovasi dan pembelajaran, merupakan pemicu masa depan, 

namun masih bersifat prediktif dan harapan. Dalam perjalanannya, perlu diadakan 

pemantauan berkelanjutan terhadap unsur-unsur SWOT yang menyebabkan 

penyimpangan dari hasil yang diharapkan , termasuk penyampaian rekomendasi 

antisipasif.  

Salah satu bentuk pemantauan penyimpangan dan rekomendasi antisipatif, dapat 

diperoleh dari penerapan audit internal berbasis risiko. Tindakannya, dapat berupa 

kegiatan asurans ( yang diawali dengan kegiatan review) maupun kegiatan konsultasi. 

Dari kegiatan asurans , menghasilkan rekomendasi represif (bersifat pemberian sanksi 

kepada auditan, tuntutan ganti rugi,dll) dan tindakan preventif ( misalnya saran  

perbaikan SOP yang tidak akomodatif, antisipasi kenaikan harga bahan baku impor, 

dll).  Dari sisi kegiatan konsultasi audit internal,  akan dihasilkan rekomendasi yang 

bersifat preventif berupa langkah-langkah antisipatif.   

Rekomendasi antisipatif dapat diberikan lebih intens dan dengan frekuensi yang lebih 

sering pada risiko-risiko yang kritis, baik saat review pada kegiatan asurans maupun 

pada kegiatan konsultasi. 

Pemberian rekomendasi diatas dapat meminimalisasi dampak risiko yang merugikan 

organisasi serta meningkatkan kekenyalan/ daya tahan terhadap pengaruh perubahan 

faktor eksternal maupun internal. 

  

2. Sepintas Perkembangan Internal Audit sejak  dekade 1980. 

a. Definisi dan Standar Profesi Internal Audit   

       Pada Mei 1978, Institute of Internal Auditor(IIA) merilis definisi Internal auditor 

dalam standar prakti profesional internal auditor sebagai berikut 



        :....Internal auditing is an Indendent appraisal function establihsed within 

organisation to examine and evaluate its activities as a service tu the organization. 

(Victor Z. Brink dan Herbert Witt, Modern Internal Auditing 4TH ed.1982) .  

        Definisi ini ,mengarahkan audit internal sebagai penilai kegiatan unit – unit 

organisasi. Sejalan dengan adanya perkembangan  lingkungan  bisnis organisasi,  

IIA bulan Juni 1999 meredefinisi internal audit sebagai berikut: 

       Internal auditing is an independent, objective, assurance, and 
consulting activity designed to add value and improve an organization‘s 
operations, It helps an organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve 
effectiveness of risk management, control and governance process.”  

 

          Dari redefinisi yang diadakan IIA  tersebut, nampak adanya perubahan yang 

sgnifikan, diantaranya adalah adanya penugasan konsultasi pada internal audit, 

bahwa internal audit tidak harus dari dalam organisasi (jadi mengandung 

pengertian dapat di subkontrakan), serta adanya pendekatan dalam penilaian dan 

pengembangan efektivitas manajemen risiko, pengendalian ( internal) dan 

tatakelola. 

          Pada tahun 2000, IIA merilis standar profesi yang disesuaikan dengan redifinisi 

audit internal tahun 1999. BUMN/BUMD di indonesia , yang semula mengikuti 

standar audit berdasarkan PP 3/ 1985 berangsur- angsur mengikuti standar versi 

SPPIA, meskipun pada klausul komunikasi hasil penugasan(pelaporan hasil audit)  

pada standar tersebut masih mengikuti pola one tier board. Disisi lain, indonesia 

berdasarkan UU 40/2007, memerapkan pola two tier board. 

        Pada tahun 2004, lima asosiasi profesi audit internal, yaitu IIA Indonesia chapter, 

PAII, FK SPI, YPIA dan Dewan Sertifikasi QIA, mengadaptasi standar profesi versi IIA 

tahun 2000, dengan tindak lanjut mengirim Position Paper Nomor 1, sebagai saran 

penerapan standar tersebut di perusahaan-perusahaan di lingkungan menteri 

BUMN, Bank Indonesia dan Bapepam-LK . Sebagaimana sumber aslinya, pada 

standar profesi yang diadaptasi, pada standar audit 2004 belum dipisahkan uraian 

penerapan standar untuk kegiatan asurans dan kegiatan konsultasi. 

        Pada tahun 2007, IIA menerbitkan International Profesional Practices Framework  

(IPPF) yang memuat definisi audit internal, internasional standar, kode 

etik,bimbingan penerapan,saran penerapan dan position paper. Pada 

perkembangannya,setiap dua tahun sekali, diadakan rilis penyempurnaan IPPF. 

Saat ini, rilis IPPF 2015 terbit bulan juni 2015 dengan perubahan signifikan bila 

dibandingkan dengan IPPF 2013 

 



b. Perbedaan IPPF 2013 dan IPPF 2015 

Sejak 2007 IPPF dirilis setiap dua tahun sekali. Sampai tahun 2013 substansi 

standar mengalami penyempurnaan dalam hal hal uraian tiap pasal/seksi, dengan 

memberi kode angka dan huruf A, untuk uraion yang terkait dengsan penugasan 

yang bersifat asurans serta angka dan kode C untuk penugasan yang bersifat 

konsultasi . Sebagaii contoh,pada seksi 1000, tentang Tujuan, Wewenang dan 

Tanggung Jawab, terdapat sub seksi 1000.A.1 yang menguraikan interpretasi 

substansi penugasan asurans  serta sub seksi 1000,C,1. Tentang substansi 

penugasan konsultasi. 

Dari muatan isi , dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 1. Perbedaan Kerangka IPPF 2013 dan IPPF 2015. 

 

Pada mandatory guidance dalam IPPF 2015 ditambah satu unsur baru yaitu core  

principles. Tiga unsur lama, tetap seperti IPPF 2013, meliputi: 

b.1. Definisi internal audit, tidak mengalami perubahan pada IPPF 2015( bagaimana 

definisinya??). Dalam pendekatan kode etik pelaksanaan tugasnya dan uraian position 

paper IPPF 2013,  urutan pendekatan dlm pemberian keyakinan yg memadai / asurans, 

adalah governance, risk management & control, namun pada IPPF 2015, 

pendekatannya disesuaikan dengan definisi awal(RISK MANAGEMENT, CONTROL, 

GOVERNANCE) 

b.2. Standar profesional internasional/ISPPIA 2015, dikembangkan dengan perincian lebih 

luas pada beberapa  seksi-seksi ISPPIA 2013. 



b.3. Ketentuan kode etik dalam IPPF 2015 tidak mengalami perubahan dibandingkan  

kode etik dalam IPPF 2013 

b.4. Recomended guidance IPPF 2015 merupakan perubahan titelatur dari strongly 

recomended IPPF 2013. Isi strongly recomended yg semula 3 unsur ( position paper, 

practice advisory, dan practice guides), pada recomended guidance IPPF 2015 

hanya mencakup 2 unsur , yaitu : implementation guidance dan suplemental 

gudiance  

b.5. Pada IPPF 2015 dimuat 10  prrinsip utama dari standar profesi , yaitu 

5.1.Demonstrates integrity.  

5.2. Demonstrates competence and due professional care.  

5.3. Is objective and free from undue influence (independent).  

5.4. Aligns with the strategies, objectives, and risks of the organization.  

5.5. Is appropriately positioned and adequately resourced.  

5.6. Demonstrates quality and continuous improvement.  

5.7. Communicates effectively.  

5.8. Provides risk-based assurance.  

5.9. Is insightful, proactive, and future-focused.  

5.10.Promotes organizational improvement.  

b.6. Pada IPPF 2015 terdapat tambahan penjelasan untuk kegiatan 2210.Engagement 

Objective untuk konsultasi, yaitu sub seksi 2210.C2 dan kegiatan 2220. Engagement 

Scope, sub seksi 2220.C2.  

 

3. Tinjauan Sepintas Audit Berbasis Risiko(RBA) & Audit Internal Berbasis Risiko(RBA) 

            Sejak Institue of Internal auditor ( IIA) me-redefinisi internal audit pada tahun 1999, 

maka secara evolusi terjadi perubahan proses audit dari audit internal, baik dalam 

persiapan audit, pekerjaan lapangan ( pelaksanaan audit)  dan komunikasi hasil 

penugasan( pelaporan). Hal ini tidak terlepas dari pengembangan ilmu manajemen 

risiko yang mempengaruhi tuntutan organisasi terhadap fungsi audit 

            Bagi akuntan publik, manajemen risiko dikembangkan untuk menguji dan mengurangi 

risiko material dalam audit yang menjadi tanggung jawabnya dan terkait langsung 

dengan kualitas audit. Dinamika yang ditemukan saat audit yang terkait dengan sistem 



pengendalian intern klien akan digunakan pertimbangan profesional dalam 

pengembangan prosedur audit, agar risiko audit, risiko salah saji material dapat 

dikurangi. Tindakan preventif, yang salah satunya berupa pengembangan prosedur 

audit difokuskan untuk kepentingan langsung risiko auditor. Risiko audit (audit risk) 

adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat  (expressing aninappropriate 

audit opinion)  atas laporan keuangan yang disalahsajikan secara material  Tujuan 

audit ialah menekan risiko ini ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor (to redcee 

this audit risk to an acceptably low level) .  Pendekatan audit yang semula bersifat 

rules based, bergeser menjadi principles based. Hal tersebut merupakan cakupan dari 

substansi risk based audit. 

Berbeda dengan audit eksternal, audit internal lebih mengembangkan manajemen 

risiko dengan fokus agar dari proses  pelaksanaan dan temuan audit dapat 

dikembangkan tindakan represif maupun preventif agar risiko- risiko perusahaan 

dapat dikurangi seoptimal mungkin. Jika fokus utama untuk mengurangi risiko 

perusahaan berjalan optimal, pada gilirannya, akan meningkatkan  kualitas laporan 

hasil penugasan. Persepsi Top Manajemen terhadap rendahnya kualitas laporan hasil 

penugasan (internal audit), merupakan salah satu risiko audit signifikan bagi internal 

auditor. meskipun demikian, rekomendasi yang bersifat preventif difokuskan untuk 

kepentingan langsung perusahaan. Hal tersebut merupakan cakupan dari substansi 

risk based internal audit. 

Meskipun dalam hal  pendekatan kepentingan risiko RBA berbeda dengan RBIA, 

namun tujuan pendekatan risiko dalam audit adalah sama , yaitu untuk tindakan 

antisipasi. Pada RBA, berupa antisipasi salah saji material bagi auditor, sedangkan pada 

RBIA antisipasi dampak risiko bagi organisasi/perusahaan. 

 

4. Konsekuensi  rekomendasi antisipasif  

Diatas sudah dijelaskan, bahwa antisipasi risiko ditujukasn agar dampak risiko 

terhadap perusahaan dapat dikurangi, dan bila memungkinkan dapat dihilangkan. 

Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap rekomendasi dalam komunikasi hasil 

penugasan yang dinamis didasarkan perkembangan lingkungan bisnis, perubahan 

unsur-unsur SWOT dan perkembangan strategi perusahaan. Rekomendasi diatas lebih 

bersifat konsultatif. Disisi lain, penugasan audit internal pada kegiatan konsultasi baru 

dirilis akhir tahun 2000, sehingga dapat terjadi kosekuensi penugasan organisasi yang 

tumpang tindih, sebagai berikut: 

4.1. Sebelum redefinisi AI, umumnya perusahaan sudah menyiapkan fungsi 

organisasi konsultan internal yg terkait dengan optimasi, misalnya 

fungsi akuntansi manajemen; fungsi evaluasi kegiatan ; fungsi 

pemantauan sistem & prosedur, yang kesemuanya tsb dapat berupa 

bagian/ struktur organisasi tersendiri maupun merupakan tugas 



tambahan dari bagian organisasi tertentu. Adanya penugasan  AI 

sebagai konsultan, dapat menimbulkan duplikasi pekerjaan. 

• 4.2.   Adanya dua peran, dapat menimbulkan kesulitan penyesuaian pelaksanaan 

tugas bagi auditor, bila suatu saat melaksanakan tugas audit dan pada 

saat berikutnya melaksanakan konsul. Brink,s ( Modern Internal Audit 

7th ed. 2009 ) menyarankan diadakan  pemisahan struktur pada AI, 

yaitu personil unit auditor dan personil unit konsultan. 

• 4.3.      Auditee  yg berniat tidak baik, dapat memanfaatkan konsul  batasan audit 

kepatuhan untuk mengatur kecanggihan rekayasa kecurangan 

 

5.  Nilai tambah konsultasi Internal Audit 

a. Konsultasi yang komprehensif dan teritegrasi. 

Meskipun terdapat konsekuensi adanya duplikasi konsultasi dari fungsi internal 

audit sebagaimana diuraikan diatas , namun terdapat pertimbangan yang 

menguntungkan bila saran antisipatif berasal dari konsultasi audit internal 

a.1. Konsultasi bersifat komprehensif yg tidak terkait dengan silo-silo/fungsi 

tertentu saja. Hal ini dimungkinkan karena AI memeriksa seluruh kegiatan 

yang beruntun dari satu fungsi ke fungsi lanjutannya dlm siklus bisnis( mulai 

dari audit pengadaan, berlanjut ke produksi, ke SDM, ke Penjualan/ 

pemasaran, ke piutang/ keuangan); data hasil audit dapat digunakan bahan 

konsultasi yg lengkap& terintegrasi   

a.2.    Internal Audit memeriksa dengan pendekatan yg simultan, yaitu manajemen 

risiko, sistem pengendalian dan tatakelola, sehingga konsulnya dapat 

bersifat integral 

a.3.       Hasil konsultasi, dapat didesain untuk mencegah fraud  

b. bidang konsultasi yang luas 

Bidang konsultasi audit internal mencakup lanjutan dari kegiatan asurans fungsi 
fungsi yang ada maupun dari permintaanunit/fungsi organisasi tertentu. Menurut 
Handbook IIA, terdapat 6 jenis bidang konsultasi ( K.H.Spencer Picket 3rd ed- 2010) 

 
1. Formal engagements – planned and written agreement; 

2. Informal engagement – routine information exchange and participation in projects, meetings 
    and so on; 
3. Emergency services – temporary help and special requests; 
4. Assessment services – information to management to help them make decisions, for 
    example, proposed new system or contractor; 
5. Facilitation services – for improvement, for example, CSA, benchmarking, planning support; 
6. Remedial services – to assume a direct role to prevent or remediate a problem, for 
   example, training in risk management, internal control, compliance issues drafting policies. 

Disamping itu (Reding-2009) memberi gambaran tiga lingkup kegiatan konsultasi 

yang dilakukan internal auditor, yaitu  



• Pemberian saran : terkait dengan perubahan organisasi, misalnya dlm hal 

pengurangan staf, redesain proses bisnis, desain pengendalian, pengembangan SOP, 

saran mitigasi risiko tinggi,dll  

• Pelatihan : dalam manajemen risiko, internal control, cost reduction program 

• Fasilitator: bidang CSA, risk asessment, counterpart KAP ,dll 

•  

6. Meningkatkan Rekomendasi Audit yang Antisipasif  

a. Memfokuskan rekomendasi yang bernilai tambah signifikan 

Redefinisi internal  menegaskan adanya fungsi konsultasi disamping fungsi asurans 

( pemberian keyakinan terhadap hasil auditnya) bagi auditor internal. Fungsi 

konsultasi terhadap risiko, mendorong proses audit difokuskan terhadap temuan 

yang dapat menimbulkan risiko yang signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengadakan penilaian fungsi/auditable unit, peristiwa atau transaksi yang nilai 

risikonya signifikan melalui kegiatan risk based audit plan. Dalam hal ini, sebaiknya 

organisasi telah menerapkan RBIA. Disamping itu perlu konfirmasi silang( saling 

memberi data dengan fungsi manajemen risiko perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar2. Skema hubungan unit manajemen risiko dan unit audit internal 



b. Melaksanakan post  audit in proccess, bukan audit setelah suatu kegiatan (suatu 

proyek) selesai . Post audit in proccess dilaksanakan secara periodik dengan 

menggunakan kriteria kinerja dan/atau biaya persatuan waktu. Kinerja yang 

diaudit, meliputi capaian target secara fisik serta standar mutu outcome. Karena 

post auditnya saat proses masih berlangsung, maka berdasarkan data varian 

pencapaian target ( favourable atau un favourable- in process ) dapat diupayakan 

rekomendasi antisipasif untuk mengejar ketertinggalan kinerja pada akhir kegiatan  

agar tujuan dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, hal ini membutuhkan 

kerjasama sinergi dengan fungsi pengendalian kegiatan yang ada ( misalnya, IPPC, 

Pengendalian Proyek, dll). Sebagai gambaran, unit internal audit perlu 

memperoleh data penjadwalan dan biaya proyek serta target  periodikal(kurva S) 

c. Menerapkan quality function deployment (QFD) dari kegiatan yang diaudit, berupa 

pemecahan alur proses dari kegiatan(break down), sehingga imbas dari suatu 

komponen rangkaian proses yang gagal, dapat diminimasi dampak domino dengan 

rekomendasi antsipatif pada proses berikutnya. Sebagai gambaran, pada 

pembuatan kapal, audit internal meminta jenis-jenis pecahan dari komponen, 

sumber komponen( make or buy decision) jadwal penyelesaian tiap komponen, 

sub asembling serta final asembling. Auditor harus mereview proses kegiatan, 

bukan setelah kegiatan selesai. 

d. Menyusun program analisis sensitivitas dari suatu temuan audit terhadap kegiatan 

total auditee, agar setiap periode audit, dari suatu  temuan dapat diketahui 

pengaruh finansialnya secara kontinyu sehingga saran antisipasi dapat bersifat 

dinamis. 

e. Membuat data base simulasi dampak temuan, terhadap pengaruh perubahan ( 

kebijakan  eksternal) 

f. Mereview ulang posisi organisasi dan hubungan antar fungsi dengan auditor. Unit 

Auditor internal harus dibawah komando Direktur utama, dan selalu mendapat 

tembusan dokumen atau online dalam pelaporan kemajuan kegiatan fungsi-fungsi 

organisasi 

g. Secara empirik, hambatan utama yang berpotensi timbul adalah dari pimpinan 

perusahaan sendiri, karena belum mendalami fungsi konsultatif dan post audit in 

process  dari audit internal. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi peran audit 

internal kepada pimpinan perusahaan. Sosialisasi yang efektif bukan dari orang / 

pejabat didalam perusahaan itu sendiri, tetapi dari fihak luar, misalnya asosiasi 

profesi audit, KAP, BPK, BPKP, dll,baik secara langsung atau melalui position paper.   

 

Dengan berkembangnya rekomendasi yang bersifat antisipasif, maka peningkatan nilai 

tambah operasi perusahaan yang berasal dari rekomendasi audit dapat dicapai secara 

seimbang, baik melalui rekomendasi yang sifatnya represif/ problem solving, maupun 

rekomendasi yang bersifat antisipasi risiko . 

 


