
Contoh penerapan RBIA pd 
penyusunan anual audit plan/PKPT :

(gambaran praktek pada kuliah ke  10-11 Intrnl. 
Audit :  untuk UNPAD & TELKOM –U)

•Dalam penyusunan PKPT/anual audit plan

•Dalam kertas kerja audit

•Dalam komunikasi hasil penugasan  (laporan 
hasil audit).

•Sumber bacaan : RBIA- david Griffith, 
Keputusan Bapepam, Menku dan Kep. lainnya  

serta buku RBIA – PPAK STAN



Pendahuluan :Dokumen-dokumen yang perlu 
ada dalam kegiatan audit internal perusahaan

• Dokumen yang bersifat kebijakan :
1. Buku internal audit charter : buku ini berisi struktur dan 

kedudukan, tugas, wewenang , tanggung jawab, persyaratan 
auditor internal, pola hubungan dengan auditee, komite audit 
dan auditor eksternal. Selain itu , dapat ditambahkan muatan 
tentangvisi,misi, kode etik dan definisi audit internal ( diambil 
dari IPPF), pola karier, tahapan / proses kegiatan audit ( 
baca/cari: Kep Ketua Bapepam-LK-496/BL/2008).

2. Buku-buku pedoman pelaksanaan: audit operasional, buku 
pedoman audit ketaatan dan buku pedoman audit kecurangan( 
seyogyanya, buku pedoman audit internal berbasis risiko; untuk 
audit kecurangan,baca , buku TM Tuana kotta)

Dokumen-dokumen ini biasanya ditinjau setiap 3 tahun dan diupdate 
minimal lima tahun sekali  



Dokumen.....(lanjutan)

• Dokumen yang bersifat current/operasional:
1. Program kerja pemeriksaan tahunan ( PKPT/PKAT/ PKT/anual audit plan). 

Dokumen ini berisi auditable unit/bagian/fungsi organisasi mana saja yang 
akan diperiksa pada tahun tertentu, siapa yang akan memeriksa, kapan 
audit dan target penerbitan hasdil pemeriksaan/LHP, dimana, berapa 
budgetnya (merinci 5 W), dibuat setiap akhir tahun, untuk persiapan 
pemeriksaan tahun berikutnya. PKPT ditanda tangan oleh direktur utama 
perusahaan.

2. Survey pendahuluan dan Audit  program, yang merupakan langkah lanjut 
dari PKPT, dibuat sebanyak obyek pemeriksaan yang akan diperiksa, dan 
memuat rencana tahapan / langkah-langkah kegiatan , bagaimana audit 
akan dilakukan (merinci 1 H), dibuat saat akan melakukan audit, ditanda 
tangani oleh kepala( satuan) audit internal/Ka SPI.

3. Kertas kerja audit, disusun sesuai temuan dilapangan, ditanda tangan oleh 
auditor

4. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), ditanda tangan  oleh Ka SPI
5. Laporan monitoring tindak lanjut , ditanda tangan oleh Ka SPI



1. Contoh pengenalan Risk Based Internal 
Audit pada penyusunan PKPT, al : 

• Penyusunan matrik sederhana risiko auditable 
unit

• Penyusunan matrik scalling dan scoring 
terhadap fungsi-fungsi dari auditable unit.

• Contoh penyusunan kertas kerja awal 
pembobotan risiko.

• Contoh kasus 

• Contoh evaluasi sistem pengendalian   



Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
(PKPT/Risk Based Anual Plan-RBAP) 

 Istilah PKPT atau PKAT oleh praktisi saat ini mulai 
dipertimbangkan menjadi PKT( Program Kerja 
Tahunan) karena lingkup penugasan audit internal 
tidak hanya bidang audit, tetapi juga konsultasi 
kepada auditable units/ klien.

 Satuan layak audit (auditable units) adalah entitas
terkecil dari suatu organisasi yang patut
dipertimbangkan untuk dilakukan penilaian risiko
(risk assessment) sebelum diaudit. Dengan
demikian, satuan layak audit dapat melingkupi:
◦ satuan kerja dalam sebuah organisasi, 
◦ sebuah siklus transaksi,
◦ suatu pos dalam laporan keuangan, maupun
◦ sebuah kasus yang terjadi dalam organisasi yang 

bersangkutan yang layak untuk diaudit.



Risk factors / pertimbangan penilaian 
risiko dari auditable unit

• Pertimbangan penilaian risiko auditable unit 
digunakan sebagai factor-factor risiko yang 
dibobot dan dirangking dengan metode tertentu ( 
biasanya sistem likert/5 rangking) untuk merubah 
data kualitatif menjadi kuantitatif.

• Pendekatannya , dapat mengambil beberapa 
faktor saja dari sejumlah risk factors yang 
disampaikan/ dimuat SIAS 9, Paton & Lewis, atau 
yang lain, disesuaikan dengan karakter perusahaan 
/ auditable unit



14 Faktor pertimbangan risiko auditable units dlm 
penyusunan PKPT versi SIAS 9,Guidlines Standards 520.04)  

– Upaya manajemen dalam pencapaian tujuan
– Tingkat kompetensi, dan integritas SDM yang memadai
– Ukuran aset, likuiditas, transaksi dan aktivitas entitas
– Kondisi ekonomi dan keuangan
– Kondisi persaingan
– Keinginan pelanggan, pemasok & peraturan pemerintah
– Penggunaan dan kualitas sistem informasi
– Sistem politik dan tuntutan masyarakat
– Jarak dan sebaran lokasi kegiatan (unit-unit operasional)
– Kualitas sistem pengendalian internal auditan
– Perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi
– Kebijakan manjemen dalam estimasi akuntansi
– Saat audit terakhir/yang lalu
– Temuan audit & tindak lanjut yang lalu



19 risk factors versi Patton & Lewis

1. Kualitas intr control

2. Kompetensi manajmn

3. Integritas manjemen

4. Besarnya unit

5. Perubahan dlm sistem

6. Kompleksitas operasi

7. Likuiditas harta

8. Perubahan dlm 
personil kunci

9. Kondisi ekonomi

10. Pertumbuhan yg cepat

1. Tingkat komputerisasi

2. Waktu sejak audit yg lalu

3. Tekanan utk mencapai 
kinerja

4. Peraturan pemerintah

5. Tngkt motivasi pegawai

6. Rencana audit instnsi lain

7. Politik 

8. Independensi

9. Jarak dari kantor pusat 



Contoh penerapan (IIA standard guideline 
520.04.8) dalam penyusunan PKPT :

Dengan menggunakan :

• Matriks sederhana penilaian risiko 
langsung  terhadap  auditable units

• Matriks scalling dan scoring dengan 
kertas kerja penilaian

• Matriks pembuatan kertas kerja penilaian



a.Tahapan penyusunan risk based PKPT 
secara matriks sederhana

• Identifikasi fungsi-fungsi/bagian dari bisnis proses organisasi, 
sebagai unsur auditable unit ( misalnya bagian pemasaran, 
personalia, pengadaan; dapat juga unit operasionalnya, misalnya 
cabang A, cabang B , divisi A, divisi B dst). Unsur ini disusun secara 
horizontal pada matriks penilaian

• Pilih ( sementara 5 faktor saja ) dari 14 faktor pertimbangan versi 
SIAS 9, sebagai indikator risiko auditable unit. Faktor ini disusun 
secara vertikal  pada matriks penilaian

• Pertimbangkan nilai risikonya, melalui penyusunan kertas kerja 
yang mendukung  scoring  terhadap tiap-tiap indikator risiko.

• Masukkan angka –penilaian risiko pada indikator, dan jumlahkan 
secara vertikal. 

• Menyusun skala prioritas audit, berdasarkan hasil penjumlahan 
bobot risiko, untuk mengoptimasi sumberdaya audit yang dimiliki 
perusahaan



unit
Risk factor

Divisi 
A

Divisi
B

Divisi
C

Biro  P Biro Q dst

Kualitas  Int.Control 3 3 4. dst... Dst.... dst

Kompetensi Mnjt 3 3 4 dst dst

Intergritas Mnjt 2,5 2 3 dst

Ukuran kegiatan 4 2,5 3,3 Dst

Kualitas IT 4 3 4 Dst

Jarak dari Ktr Pusat, 
dst,dst

3,5 3,5 3,3 dst

Jumlah
rata-rata

20
3,3

17
2,8

21,6
3,6

dst

Contoh matrik sederhana risk based anual plan untuk menilai 
faktor risiko auditable unit



Langkah lanjut matrik sederhana RBAP

• Setelah semua auditable unit dinilai risikonya, dijumlah 
dan dirata-rata, lalu diranking/sorted;  auditable units 
yang nilai rata-rata risikonya tinggi diprioritaskan untuk 
diaudit dengan frekuensi yang lebih sering dan lebih 
intens( pada contoh sebelumnya, yang paling berisiko 
adalah divisi C, lalu divisi aA , selanjutnya divisi B).

• Sebelum mengisi tingkat nilai, perlu disusun kertas kerja 
kriteria kualitatif yang menjelaskan bobot nilai risiko 
minimal=1 sd nilai maksimal =5 ( dapat dilihat contoh 
lanjut) .

• Untuk menyusun PKPT, dapat dilihat contoh  matriks di 
slide berikutnya.   



b.Contoh menlilai risiko PKPT dengan 
pembobotan dan  penilaian faktor risiko 

 b.1.Cara  pemberian bobot:

1. Susun faktor –faktor risiko yang dipilih ( misalnya  5 faktor saja), 
disesuaikan dengan karakter bisnis perusahaan.

2. Tahap awal, semua faktor diberi bobot yang sama; bila 
ditetapkan lima faktor saja, berarti masing-masing faktor 
berbobot 20%.

3. Diskusikan bersama team audit, mana diantara faktor tersebut 
yang dominan, dengan mencoba menghilangkan tiap faktor dan 
melihat dampaknya terhadap kelancaran proses kegiatan 
auditable unit secara keseluruhan.

4. Bila dampaknya relatif lebih besar dibandingkan faktor lain, 
nilainya ditetapkan lebih tinggi dari 20%. Tambahan nilai 
tersebut diambilkan dari nilai faktor yang tidak dominan/ 
dampak ketiadaannya relatif kecil , melalui lajur penyesuaian



Prioritas Audit(contoh penerapan)
 Contoh Latihan menyusun pembobotan faktor risiko

Satuan Layak Audit Divisi. Produksi XX

Faktor Risiko awal penyesuaian

1. Sistem pengendalian manajemen 20 +...5.....(-)...........

2. Kompetensi manajemen 20 +...0......(-)..........

3. Integritas manajemen 20 +...........(-).....5....

4. Ukuran kegiatan aktivitas 20 +...........(-).....5......

5. Produk/teknologi baru 20 +....5......(-)...........

Total

Penilaian: Rendah (5 – 10), Sedang (11 – 20) dan Tinggi (21 – 25)



Prioritas Audit(contoh penerapan)
Matriks 1.  menentukan bobot risk factor

NamaSatuan Layak Audit:  .........................................

Uraian Faktor Risiko
Bobot 

awal
penyesuaian

Pertimbangan 

penyesuaian

1. ................................................. 20 +.........(-)........... ..............*)

2. .................................................. 20 +..........(-).......... ..............

3. .................................................. 20 +...........(-)........ ..............

4. .................................................. 20 +...........(-)........ ..............

5. .................................................... 20 +... ........(-)........ ..............

Total bobot 100

*). Diisi dengan narasi/ penjelasan, mengapa ada penyesuaian



Prioritas Audit(contoh penerapan) Contoh Latihan pembobotan ( lanjutan)

Satuan Layak Audit Divisi. Produksi XX

Faktor Risiko awal Stlh penyesuaian

1. Sistem pengendalian manajemen 20 menjadi  25

2. kompetensi manajemen 20 Tetap 20

3. integritas manajemen 20 Menjadi 15

4. Ukuran kegiatan aktivitas 20 Menjadi 15

5. Produk/teknologi baru 20 Menjadi 25

Total

Penilaian: Rendah (5 – 10), Sedang (11 – 20) dan Tinggi (21 – 25)



Prioritas Audit(contoh penerapan) Matriks 2. pembobotan risk factor ( cont’d)

Satuan Layak Audit  ....................................

Uraian Faktor Risiko Bobot awal Stlh penyesuaian

1. .............................................. 20 ..........................

2. ............................................... 20 ............................

3. ................................................ 20 ............................

4. ................................................ 20 ...........................

5. ................................................ 20 ............................

Total 100

Penilaian: Rendah (5 – 10), Sedang (11 – 20) dan Tinggi (21 – 25)



2.2b.2b b.2.Contoh penerapan penilaian( lanjutan)

• Langkah-langkah penilaian faktor risiko auditable unit

– Pilih 5 (lima) faktor risiko saja dari 14 faktor standar risiko 
penting organisasi auditan, beri bobot dari faktor yang dipilih

– Tetapkan nilai untuk masing-masing satuan layak audit 
(auditable units) dengan menggunakan skala 1 sampai 5 untuk 
setiap faktor. Nilai 5 berarti memiliki tingkat risiko yang 
maksimum dan nilai 1 berarti memiliki tingkat risiko minimum. 
Gunakan kertas kerja/pertimbangan utk penetapan nilai diatas

– Jumlahkan seluruh nilai untuk mendapatkan nilai risiko dengan 
nilai maksimum 25 dan minimum 5.

– Buatlah peringkat (ranking) untuk penetapan unit yang akan 
diaudit berdasarkan nilai bobot  X nilai risiko 



Penilaian faktor risiko (contoh penerapan)
 Contoh

Satuan Layak Audit Divisi Produksi XX

Faktor Risiko Nilai pertimbangan

1. Sistem pengendalian 3 ?(lihat contoh KK)

2. Kompetensi manajemen 5 ?(lihat contoh KK)

3. Integritas manajemen 4 ?

4. Ukuran kegiatan dan aktivitas 2 ?

5. Sistem informasi 2 ?

Total 16 Sedang

Penilaian: Rendah (5 – 10), Sedang (11 – 20) dan Tinggi (21 – 25)



Matriks 3. Penilaian Risk Factor
Satuan Layak Audit  .................................

Uraian Faktor Risiko Nilai pertimbangan

1. ....................................... .......... .........................................*)

2. ....................................... ........... ...........................................

3. ........................................ .......... ..........................................

4. ......................................... ........... ........................................

5. .......................................... ........... ........................................

Total ...........

*) diisi narasi/ penjelasan, yang terkait besarnya nilai risiko



Prioritas Audit(contoh penerapan)

 Matriks 4. penggabungan bobot & nilai  risk factor

Satuan Layak Audit   .........................................

Uraian Faktor Risiko Nilai Bobot          NXB  

1. ......................................... ..... .....                .........

2. ......................................... .... .......               .......

3. .......................................... ..... ........              .......

4. ............................................. ..... ........               .......

5. ............................................. ...... ........             .......

Total 100                  .......

Penilaian: Rendah (100 – 230), Sedang (231 – 360) dan Tinggi (361 – 500)



Prioritas Audit(contoh penerapan) b.3Contoh: penggabungan pembobotan & penilaian  
risiko

Satuan Layak Audit Divisi Produksi XX

Faktor Risiko Nilai Bobot          NXB  

1. Sistem pengendalian 3 25                  75

2. Kompetensi manajemen 5 20                 100 

3. Integritas manajemen 4 15                   60

4. Ukuran kegiatan dan aktivitas 2 15                   30 

5. Sistem informasi 2 25                   50

Total 16 100                  315

Penilaian: Rendah (100 – 230), Sedang (231 – 360) dan Tinggi (361 – 500)



Kertas kerja penilaian risiko

• Untuk menetapkan berapa bobot masing2 faktor 
risiko dari suatu auditable unit( 2,1,3,4 atau 5), perlu 
dibuat kertas kerja penilaian risiko oleh team audit 
atau staf perencanaan/administrasi audit ( contoh 
terlampir).

• Setelah isi kriteria  kertas kerja disepakati oleh team 
audit, baru diadakan kesepakatan pemberian bobot, 
dengan mempertimbangkan substansi kriteria yang 
dapat dipenuhi faktor risiko yang dinilai



Contoh Kertas Kerja kriteria  penilaian : KOMPETENSI MANAJEMEN. 

Faktor  yang direview: MANAGER UNIT PRODUKSI
KRITERIA:
1. pendidikan minimal,  S1 Teknik
2. telah bekerja  di unit produksi minimal 5 th
3. belum pernah terkena kasus audit atau etika
4. kondite tiga tahun terakhir, baik; KPI unitnya, tercapai
5. saat audit tahun sebelumnya selalu aktif    melaksanakan tindak 
lanjut temuan atau mitigasi risiko.

Catatan penilaian: bila manager unit auditee memenuhi  ke 5 

kriteria,  nilai risiko 1; bila memenuhi 4 kriteria, nilai risiko 2 ; bila 
memenuhi tiga kriteria , nilai risiko 3;
bila hanya dua kriteria yang dipenuhi, nilai risiko 4, bila kelima 
kriteria risiko tidak ada yang  dipenuhi, nlai=5



• Contoh kertas kerja kriteria (lanjutan)
• Faktor yang direview : Ukuran kegiatan  dan aktivitas 

auditee.
• Kriteria:
a. aset  perusahaan yang digunakan  unit auditee<5%.
b. 5>aset  perusahaan yang digunakan unit auditee >10%
c. 10>aset  perusahaan yg digunakan unit auditee >15%
d. 15>aset  perusahaan yg digunakan unit auditee >20%
e. 20>aset perusahaan yg digunakan unit auditee >25%

Catatan penilaian : bila kondisi auditee (a), maka nilai 
indeks risiko= 1;  bila kondisi  b, nilai indeks =2; nila 
kondisi auditee (c), maka nilai risiko=3, dst









Langkah lanjut penilaian risiko 
auditable unit

• Dari slide sebelumnya, nampak bahwa bobot risiko 
auditable unit divisi produksi XX, adalah 315. tentu saja, 
yang dihitung tiongkat risiko auditable unit tidak hanya 
divisi produksi XX, tetapi semua auditable unit/fungsi2 
yang ada di organisasi.

• Pada contoh berikutnya, misalnya ,dengan cara yang 
sama, hasil perhitungan tingkat risiko divisi produksi AA 
=420 ; biro SDM=220; bagian piutang  =310; dst.

• Dari semua perhitungan, selanjutnya dibuat table 
rangking risiko, sebagai dasar penyusunan PKPT   



Prioritas Audit ( contoh penerapan)
 Hasil pemeringkatan

Nama Perusahaan PT .............................

Satuan Layak Audit Nilai Skala Prioritas

1.Divisi Produksi AA. 420 Tinggi

2. Divisi Produksi XX 315 Sedang

3. Bagian piutang 310 Sedang

4. Biro SDM
200 Rendah

5. dst

6. dst

n.



b.4. Frekuensi & Intensitas Audit

 Dengan risk-based internal audit, maka frekuensi & 
kedalaman audit akan bersifat kondisional dan semua unit 
dipantau secara terus menerus. Unit IA akan lebih optimal 
memenfaatkan sumberdaya yang dimiliki

 Pemantauan ini dapat dilakukan dengan analytical review
atau dengan periodic risk assessment, yaitu dengan 
membaca key risk indicators maupun risk assessment secara 
berkala. 

 Dengan demikian, auditor secara dini mewaspadai adanya 
indikasi masalah atau lemahnya pengendalian yang ada.

 Disusun bidang-bidang yang perlu diaudit triwulanan(high 
risk); semesteran (midle) dan setahun sekali (low risk) ; tidak 
harus semua auditee diperiksa dengan jumlah audit dan 
waktu audit yang sama



b .5.Komponen/isi Rencana Audit Tahunan( RB)

• Penetapan suatu rencana audit tahunan secara formal
dapat disusun matriks, biasanya akan menyangkut
unsur-unsur:
– Nama unit auditan

– Nilai risiko

– Jadwal pelaksanaan audit, yaitu tanggal memulai dan
mengakhiri audit

– Susunan auditor dan jabatan

– Prakiraan jam kerja

– Prakiraan biaya.

Contoh sederhana dari rencana audit tahunan berbasis risiko 
/PKPT –BR  dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel 
tersebut, masih perlu ditambah lampiran2 penjelasan



c. Risk Based Anual Plan ( contoh sederhana)
RENCANA AUDIT TAHUNAN PT.......................

TAHUN 2014

No
Satuan Layak 

Audit

Risik

o

Mula

i

Selesa

i

Nama 

Audito

r

Jabata

n
Jam

Biaya 

(Rp00

0)

peri

odi

sasi

I Biro Pemasaran ......... ......... ............ .......... ......... ........ .......... ......

2 Divisi AA 420

1/4

1/7

1/10

15/4

15/7

15/10

Harris  

Hasan

Husen

Husin

Sv. 1 

Kt. 2 

Jn. 3 

Jn. 4

60  

120  

180  

180

5.000  

10.000  

7.000  

6.000

Tri

wul

an

3
Bag. 

Entertainment
350

16/1

31/7

31/1

31/7

Harris 

Hasan 

Husen

Sv. 1 

Kt. 2  

Jn. 3

30

90  

120

100  

1.500  

1.200

Se

me

ster

4 Biro Pembelian

5 Divisi XX 320
12/1

16/7

27/1

31/7

Salim

Salam  

Soleh  

Sv. 1

Kt. 3  

Jn. 4  

30

90  

120  

100  

1.500  

1.200  

se

me

str      

6 Biro SDM 200 15/12 23/12

Salim

Salam   

Soleh

Sv. 1

Kt. 3  

Jn. 4

40  

110  

150

120  

1.600  

1.350

tah

una

n



No Satuan Layak Audit

nilai

Risi

ko

Tgl. 

Mulai

Tgl. 

Selesai

Nama 

Auditor
Jabatan Jam

Biaya 

(Rp000)

Periodisasi 

audit

...................
.......

..
......... ............ .......... ......... ........ .......... ......

2 ..................... •..... ....... .......... .......... ........... ....... ........... ............

3 ...................... ...... ...... .......... ......... ............ ........ ........... .............

4 ...................... ....... ......... .......... .......... ........... ........ ........... ...............

5 ........................
.......

. .......
.......... ........... ......... ....... ........... ............

6 ........................... ..... ......... .......... ........... .......... ...... ........... ...............

7 .................................. ....... ........ .......... ............ ............. ........... .............. ....................

Matriks 5. PKPT PT .................... 2015



2.Rencana Audit:Survey Pendahuluan.

Survey pendahuluan merupakan kegiatan pengumpulan dokumen awal 
maupun kegiatan lain  yang terkait dengan aturan, standar,organisasi 
dan dokumen lain yang digunakan dasar kegiatan auditable unit, yang 
dapat digunakan sebagai bahan atribut kriteria temuan 

Pada kegiatan audit internal, survey pendahuluan jarang dilakukan 
secara khusus, karena umumnya secara kelembagaan audit internal 
selalu mendapat tembusan dokumen2 operasional, target RKAP,KPI , 
kebijakan perusahaan, dan manual lainnya sebagai dasar kegiatan 
auditable unit.
Survey pendahuluan merupakan kegiatan perencanaan audit sebagai 
pertimbangan penyusunan program audit 



KAITAN PKPT/RKAT DENGAN SURVEY PENDAHULUAN

RKAT KKA

PRIORITAS & 

FREKUENSI AUDIT 

TERHADAP 

AUDITABLE UNIT

SURVEY 

PENDAHULUAN

SPO YANG 

SEHARUSNYA

SPO YANG ADA

RISIKO YANG ADA



KERANGKA SURVEY PENDAHULUAN

LAPORAN 

AUDIT YANG 

LALU

RISIKO 

INTERNAL & 

EKSTERNAL

FAKTOR 

EKSTERNAL

AUDITABLE UNIT

SPO/ SISTEM 

PENGENDALIAN 

INTERN YANG 

ADA

BAHAN 

PENYUSUNAN 

AUDIT 

PROGRAM

USUSLAN 

PENGEMBANGAN SPO



CONTOH ANALISIS( di PT JR)

LHP YANG LALU :
 Jumah Temuan
 Nilai (Rp) Temuan
 Tindak Lanjut Temuan
 Karakter Temuan (berupa

Fraud, Ketidakmampuan,
pengaruh SPO Internal,
pengaruh Sistem Eksternal
 dlsb

RISIKO INTERNAL & EKSTERNAL :
 Risiko SWDKLLJ, Kurang setor.
 Risiko Lapping Karyawan
 Risiko Setoran Terlambat
 Risiko Manifes tidak sesuai
Risiko Rekayasa resi Borongan
 Risiko Fixed Asset cabang-cabang
 Risiko Mark up Pengadaan
 Risiko Markdown Iuran & Sumbangan
 dlsb

AUDITABLE UNIT

BAHAN PENYUSUNAN AUDIT PROGRAM



CONTOH FORMAT KERTAS KERJA RISIKO 

PADA SURVEY PENDAHULUAN DI KANTOR PUSAT

 Untuk kode urusan, periksa lembar ..........

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dst

1 Kerusakan Komputer ● ● - ● - ● - ● ● ● - -

2 Kegelisahan Karyawan ● - - - ● - ● - ● - ● ●

3 Demo Karyawan - ● - ● - ● ● - ● ●

4 Keracunan Makan Siang - ● ● - ● - - ● - ● ● -

5 Penggajian Terlambat ● - - ● - ● ● - ● - - -

6 Likuiditas Tidak Baik - ● ● - ● - - ● - - - ●

7 Piutang Macet ● - ● - ● - ● ● - ● ● -

8 Piutang Hapus ● ● - ● - ● - - ● - - ●

9 Penerimaan Tidak Sesuai - ● ● - ● - - - ● ● -

10 dst

11

12 dst

13

14

15

16

17

18

dst

KODE URURSAN
JENIS RISIKONO



Langkah Lanjut Kertas Kerja survey 
pendahuluan

Risiko-risiko yang sudah terindikasi dari bidang-
bidang yang ada pada auditable unit (Bidang
penerimaan premi, pelayanan santunan, SDM,
dlsb.) dicantumkan pada format survey
pendahuluan perbidang. Hal ini untuk
memudahkan pada saat penyusunan audit
program dan pengembangan SPO yang telah
ada (sebagaimana contoh berikut)



Contoh Matriks Survey Pendahuluan(di PT JR)

a.   Audit unit : Cabang A, Bagian Teknik

b. Tujuan : Penerimaan premi (Iuran dan Sumbangan) 

tepat waktu dan jumlah

c. Komponen auditable : Aturan yang melandasi;

Unit Perhitungan cut off;

Nilai uang yang harus diterima;

Tanggal penerimaan pada rekening

perusahaan

d. Risiko :

a) Risiko aset : Jumlah uang tidak sesuai dengan yang 

seharusnya;

Perubahan tanggal penerimaan

Lapping  oleh kolektor;

b) Risiko lingkungan : Komunikasi tidak lancar;

SDM tidak kompeten;

IT partner kerja belum mendukung

c) Ancaman : KKN;

Menurunkan nilai dokumen penerimaan;

Merubah nomor seri dokumen



Contoh Matriks  (Lanjutan) 

e. Uraian kegiatan pemahaman SPO/SOP dlm survey pendahuluan

No SPO yang terkait Auditor Keterangan 

1 Dapatkan uraian kegiatan mengenai Iuran Wajib

2 Pelajari uraian kegiatan mengenai Iuran Wajib

3 uraian kegiatan mengenai Sumbangan Wajib

4 Pelajari uraian kegiatan mengenai Sumbangan Wajib

5

Pelajari KMK tentang penetapan jumlah santunan dan besarnya Iuran 

Wajib

6

Pelajari Keputusan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan 

angkutan orang didarat, laut dan udara

7

Pelajari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I/ Peraturan Daerah 

Tk. I tentang tarif angkutan umum

8

Pelajari keputusan Bupati atau Walikotamadya Tk. II/ Peraturan 

Daerah Tk. II tentang tarif angkutan umum

9 Pelajari perjanjian kerjasama denga perusahaan-perusahaan

10 Pelajari Ketentuan mengenai mutasi pegawai/kolektor

11 Pelajari penugasan yang menimbulkan konflik kepentingan

12 Lakukan wawancara dengan pejabat terkait

13 dst.



Contoh Matrix Risiko Survey Pendahuluan 

(Data Awal)

Jml Tgl Lapping Kom. SDM IT KKN Mark Down No. seri

(0,35) (0,25) (0,40 0,35 0,45 0,20 0,40 0,50 0.1

Aturan yang melandasi 5 3 2 2 4 3 3 1 2

Perhitungan cut off 4 4 1 1 3 2 4 1 1

Nilai uang yang harus diterima 3 5 2 1 4 1 4 5 3

Tanggal penerimaan pada rekening perusahaan 2 4 5 1 2 2 5 4 1

Komponen 

Risiko 

           Aset    (0,3) Lingkungan  (0,20)        Ancaman    (0,5)



Contoh Matrix Nilai Tertimbang

Jml Tgl Lapping Kom. SDM IT KKN Mark Down No. seri

(0,35) (0,25) (0,40) 0,35 0,45 0,20 0,40 0,50 0.1

Aturan yang melandasi 1.75 0.75 0.80 0.70 1.80 0.60 1.20 0.30 0.20 8.10

Perhitungan cut off 1.40 1.00 0.40 0.35 1.35 0.40 1.60 0.50 0.10 7.10

Nilai uang yang harus diterima 1.50 1.25 0.80 0.35 1.80 0.20 1.60 2.50 0.30 10.30

Tanggal penerimaan pada rekening perusahaan 0.70 1.00 2.00 0.35 0.90 0.40 2.00 2.00 0.10 9.45

JumlahKomponen 

Risiko 

           Aset    (0,3) Lingkungan  (0,20)        Ancaman    (0,5)



Penjelasan tabel risiko dari suevey 
pendahuluan

Dari matrix perhitungan nilai rata-rata
tertimbang pada survey pendahuluan maka
pada penyusunan audit program difokuskan
pada audit bidang “Nilai uang yang harus
diterima (10,30)” dan “Tanggal penerimaan
pada rekening perusahaan (9,45)”.



3. Rencana Audit : menyusun Audit Program
• Standard (Audit Standard 2200)

“Internal auditors should develop and record a plan for each 
engagement, including the scope, objectives, timing and resource 
allocation”. 

• Kegunaan

– Menentukan sedini mungkin kemungkinan adanya hambatan atau 
masalah lain sehubungan dengan tugasnya. Misalnya, kemungkinan 
diperlukannya bantuan tenaga ahli dari luar ataupun kemungkinan 
adanya pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan

– Memahami keadaan, sifat dan jenis kegiatan auditan dengan lebih 
baik

– Mengatur pembagian tugas pekerjaan audit di antara para anggota tim 
audit dengan sebaik-baiknya

– Menentukan saat yang tepat untuk memulai pelaksanaan suatu audit
– Menyusun dan mengembangkan program audit sebaik mungkin



Audit Program( lanjutan)

• Lebih lanjut, Practice Advisory 2200-1: ”Engagement Planning” menyatakan bahwa 
auditor internal bertanggung jawab untuk perencanaan dan pelaksanaan penugasan, 
tergantung pada penelaahan dan persetujuan. Program penugasan seharusnya:

– Mendokumentasikan prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh auditor internal 
untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan 
mendokumentasikan informasi selama penugasan

– Menyatakan tujuan penugasan

– Menetapkan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan penugasan dalam setiap tahap penugasan

– Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko-risiko, proses-proses, dan transaksi-
transaksi yang akan diuji

– Menyatakan sifat dan luas pengujian yang diperlukan

– Disiapkan sebelum pelaksanaan penugasan dan dimodifikasi, jika diperlukan, 
selama pelaksanaan penugasan. 



Menyusun Program Audit
• Sesuai dengan tanggung jawab profesinya, auditor internal harus menyusun program 

audit dan memutuskan apa yang akan diaudit dan apa yang tidak akan diaudit.

• Dalam penyusunan program audit, auditor internal harus mempertimbangkan kriteria 
tertentu, seperti:

– Tujuan operasi auditan harus dinyatakan secara jelas

– Program audit harus sesuai denganpenugasan audit

– Setiap prosedur dalam program audit harus memiliki alasan yaitu tujuan operasi 
dan pengendalian yang akan diuji

– Langkah-langkah kerja harus berisi instruksi-instruksi yang positif yang tidak 
dinyatakan dalam pertanyaan.

– Langkah kerja harus disusun sesuai dengan prioritas pengujian, yaitu bagian yang 
lebih penting harus didahulukan dan diselesaikan dalam batas waktu yang 
ditentukan

– Program audit harus flexibel, tidak kaku, sehingga memungkinkan untuk dilakukan 
perubahan yang disesuakan dengan kondisi lapangan

– Informasi yang tidak diperlukan harus dihilangkan dari program audit

– Program audit harus disetujui oleh pengawas sebelum dilaksanakan



Contoh: Matriks Program Audit Berbasis Resiko
(dikutip dari jurnal IIA)  

Kompon

en 

Kegiatan

Tujua

n
Risiko Pengen

dalian 

yang 

diperlu

kan

Langk

ah 

Penguj

ian

No. 

Indek 

KKA

Waktu Nama 

Audit

or
Rencan

a

Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Penjelasan penyusunan audit program 

• Kolom komponen kegiatan, diisi urutan komponen kerja/ work 
stations dari bidang yang diaudit. Sebagai contoh (partial),dari bidang 
pengadaan, komponen kegiatan yang direviu antara lain 
:(a).penentuan jumlah, waktu, spesifikasi dan harga item yang dibeli 
(b) pemilihan pemasok (c)negosiasi harga(d) pembuatan kontrak dgn 
pemasok(e)pemeriksaan dan penerimaan barang masuk 

• Setiap komponen kegiatan diisi tujuan auditnya(boleh lebih dari satu 
tujuan) pada kolom 2:tujuan.

• Sebagai contoh pertama, alur pengisian kolom secara horizontal, dari 
komponen kegiatan (a): penentuan jml,waktu, spesifikasi,harga 
barang yg dibeli, pada  kolom (2)” tujuan”, diisi : untuk mendapatkan 
barang yang sesuai jumlah,…….. 



Contoh penyusunan audit program 
(lanjutan)

……mutu, waktu dan harga yang sesuai (QCD 
/quality,cost,delivery). Kolom”risiko” diisi : penetapan 
standar QCD yang salah, dapat menghambat 
penyelesaian produksi dan terjadi pemborosan. 
Kolom”pengendalian”diisi : perlu aproval dokumen 
perencanaan produksi& budget oleh yang 
berwewenang. Kolom “langkah pengujian”,diisi 
:*periksa dokumen perencanaan produksi,*periksa 
dokumen engineering dan indeks satuan 
produk,*periksa harga pasar atau owner 
estimate,*periksa master budget,*analisis kesesuaian 
keempat dokumen tersebut.



Contoh Penyusunan audit 
program(lanjutan), komp 

kegiatan(b):pemilihan pemasok

• Contoh kedua :Kolom tujuan dari komponen kegiatan
(b)pemilihan pemasok, diisi: utk mendapat pemasok yang 
qualified, bertanggung jawab,dapat memasok sesuai QCD 
yg diharapkan perusahaan

• Kolom risiko dari komponen kegiatan (b) pemilihan
pemasok, diisi: terjadinya kegagalan pengiriman barang yg
disebabkan pemasok tidak qualified

• Kolom pengendalian, diisi:perusahaan harus mempunyai
daftar rekanan mampu dan data base konduite pemasok
sebagai dasar pemilihan pemasok



Contoh penyusunan prog.kerja(lanjutan)

• Kolom langkah pengujian, diisi: *periksa dokumen daftar
rekanan mampu sesuai spesifikasi barang terkait, *periksa
daftar kondite rekanan,*teliti rekanan yang dikirimi
penawaran harga/bid,*analisis ketiga dokumen tersebut, 
apakah terdapat penyimpangan dlm pemilihan pemasok

• Lanjutkan dengan mengisi kolom langkah pengujian dalam
(c) komp.kegiatan”negosiasi harga”, misalnya:* periksa
daftar pemasok terunggul,*periksa persyaratan lolos utk
ikut negosiasi*periksa dokumen data pemasok yg
diperbandingkan*periksa hasil negosiasi,*analisis keempat
dokumen tersebut,apakah terdpt tindakan inefisien.

• Untuk kolom-kolom lainnya, diisi sebagaimana biasa.



Komponen

Kegiatan Tujuan Risiko

Kontrol 

yang 

diperlukan

Langkah Pengujian

No. 

Indeks

KKA

Waktu 

Petugas
Rencana Realisas

i

Penentuan

kebutuhan

Ketepatan

jenis jumlah,

kualitas dan

jadual

kebutuhan

1. Informasi tidak

akurat

2. Rekayasa

kebutuhan

Komunikasi

berkala

antara

pemakai,

pengawas/

otorisator

dan bagian

pengaduan

1. Dapatkan rencana

pengadaan

2. Teliti jadwal rencana

pengadaan

3. Teliti frekuensi dan

jenis informasi

komunikasi

berkala antara pemakai,

bagian gudang, dan

bagian

pengadaan

4. Teliti kesesuaian pesanan

dengan rencana dan

kebu-

tuhan

5. Teliti kesesuaian tingkat

persediaan rata-rata

dengan

kebutuhan

CONTOH MENGISI LAJUR AUDIT PROGRAM 



4.Kertas kerja audit- BR

• Struktur KKA berbasis risiko sama dengan KKA 
konvensional, hanya pada setiap temuan, di urai 
pemahaman proses (lihat contoh), identifikasi risiko 
yang dapat terjadi, pengujian risiko residual, isu-isu 
kritis, termasuk alternatif antisipasinya, baik berupa 
perbaikan/ penyempurnaan SOP maupun 
penambahan/ perbaikan sarana. Jadi sifat 
rekomendasinya, disamping represif (problem solving), 
juga preventif ( thd risiko)

• Letak/posisi uraian risiko yang dapat terjadi , umumnya 
pada ujung bawah , setelah uraian temuan. 
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PENGORGANISASIANKERTAS KERJA AUDIT

David Griffith : kertas kerja dikelompokkan sebagai berikut:
– Seksi A: berisi perencanaan audit, termasuk ruang lingkup

– Seksi B: berisi manajemen audit, antara lain jadual audit dan agenda-
agenda harian

– Seksi C: berisi informasi latar belakang

– Seksi D: berisi catatan-catatan hasil pertemuan-pertemuan

– Seksi E: berisi pemahaman atas proses-proses dan bagan-bagan alir

– Seksi F: berisi identifikasi terhadap risiko melekat

– Seksi G: berisi risiko-risiko residual dan pengujian

– Seksi H: berisi isu-isu

– Seksi I: berisi draft laporan dan komentar

– Seksi J: berisi laporan final

– Seksi K: berisi pengendalian kualitas (quality control)

– Seksi L: berisi file-file kompter dan isinya

– Seksi M: berisi tindak lanjut



CONTOH  IDENTIFIKASI RISIKO BERDASARKAN PEMAHAMAN PROSES

( (Dikutip dari Reding dkk) 



• Tanggal  20  Mei 2014 Anda sedang melaksanakan audit kegiatan  produksi  
panser  Anoa sebanyak  30 buah pesanan  Malaysia  yang harus diserahkan  
tanggal  20  juli 2014, di gudang Ransus Tentara Diraja, cif, di Kualalumpur. 
Setiap hari keterlambatan penyerahan, didenda 0,5%, maksimum 5% dari 
nilai kontrak. Nilai   kontrak USD 1.800.000. Menurut rencana, produksi 
dilaksanakan mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan akhir  Juni  2014, 
dengan  target produksi  4 buah tiap bulannya. Kapasitas lini mesin adalah  5 
buah  perbulan untuk dua shift, atau 7 buah untuk tiga shift. Disamping untuk 
memproduksi  panser  Anoa diatas, sejak  bulan Desember 2013, lini mesin 
tersebut juga digunakan membuat  10  panser anoa  yang sama (spec dan 
dimensi) tetapi deliverynya  akhir September 2014, pesanan  Kem. Hankam 
RI,   dengan target produksi satu buah perbulan.  Denda dikenakan 
maksimum 5% dari nilai barang yang terlambat delivery saja. Saat anda 
inventarisasi capaian produk tanggal 20 Mei 2014, ternyata pesanan  
Malaysia baru selesai 20 buah, sedangkan pesanan  Kem. Hankam  selesai  6 
buah belum dicat . Menurut penjelasan manajer produksi, keterlambatan ini 
disebabkan pasokan bahan baku  terlambat satu bulan. Buatlah  
pengembangan temuan dengan lima atribut temuan, identifikasi risiko –risiko 
yang terkait dng temuan, serta kesepakatan action plan dengan 
auditee(addendum kontrak   syarat delivery dari cif menjadi fob), sebagai isu 
kritis.

• Kondisi SWOT  per 20 Mei:  pemilu Presiden bulan juli, konflik antara parpol 
diperkirakan meruncing bulan juni,  kondisi keuangan Kem-Hankam, sedang 
seret, namun kesepakatan pengunduran jadwal delivery masih 
dimungkinkan. Menurut BMKG, bulan juni sd Akhir juli, terjadi topan di selat 
Malaka. 



Contoh KKA audit produksi di Divisi 
Kendaraan Khusus... Tgl....., dst, dst

• Target delivery ke TD Malaysia: tgl 20 Juli 2014, kontrak loco gudang 
Kualalumpur, cif. Durasi normal angkutan laut , dari Tjg Priok- Kuala lumpur 
= 5 hari. Kirim produk terakhir harus tgl 15 Juli 2014=30 bh.

• Perkiraan pencapaian produk tgl 15/7/2014 secara reguler = 20 bh(sd tgl 20 
Mei) + 6 bh ( 20 mei sd 15 juli) = 26 buah

• Terdapat persediaan produk panser pesanan Kem. Hankam , 6 buah, dapat 
di substitusi untuk pengiriman ke Malaysia.

• Risiko-risiko : terlambat pengiriman atau kapal tenggelam akibat badai, 
risiko produksi macet krn timbul huru hara pemilu dan harus bayar lembur 3 
shift , risiko denda dari Malaysia, USD .....&  diblacklist, risiko denda  dari 
hankam Rp.....dari jumlah yang terlambat saja , dst, dst.

• Alternatif antisipasi :penjajagan addendum kontrak dengan malaysia, dari 
loko gudang kuala lumpur menjadi fob tanjung priok; addendum 
perpanjangan kontrak dengan Kem. Hankam dengan kompensasi  
keterlambatan pembayaran dari hankam tidak dikenai denda, penjajagan 
subkontrak komponen tertentu dari Anoa.........

• Perhitungan financial :  Benefit  cost analyze, ....denda Rp.... USD.....,  
lembur Rp...dst, dipilih yang paling optimal, dijadikan rekomendasi isu kritis.    
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5.Penerapan RBIA pada laporan hasil audit/ 
komunikasi hasil penugasan ( KHP) 

• Format KHP/LHA pada RBIA sama dengan LHA konvensional, 
dengan lima atribut temuan ( kondisi temuan, kriteria, 
penyebab, akibat, dan rekomendasi, namun setelah 
rekomendasi ditambah alinea isu-isu kritis, dan isu tambahan

1. Isu kritis berisi : masalah, penyelesaian, dan antisipasi yang 
harus mendapat perhatian top manajemen, sebab 
keterlambatan penyelesaiannya dapat menimbulkan risiko 
dampak besar atau sangat besar ( katastropik) bagi 
organisasi ( biasanya ditulis pada kertas merah)

2. Isu tambahan, yang berisi masalah yang perlu mendapat 
perhatian  dan antisipasi dari manajemen, sebab meskipun 
dampak risikonya sedang, dapat berubah menjadi dampak 
besar pada kondisi tertentu. Disamping itu, juga dilaporkan 
temuan audit periode lalu yang tidak ditindak lanjuti ( 
biasanya ditulis pada kertas warna kuning)   
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FORMAT LAPORAN
• Format laporan audit tidak ditentukan oleh standar, 

oleh karena itu format laporan bisa berbeda-beda 
antar Satuan Kerja Pengawasan Intern. 

• Format laporan yang biasa digunakan dalam 
pelaporan audit internal berbasis risiko adalah 
sebagai berikut:
1. Ringkasan untuk eksekutif. 

2. Isu-isu kunci. 

3. Isu-isu tambahan. 

4. Laporan proses-proses, risiko-risiko dan pengendalian-
pengendalian. 

5. Sirkulasi. 
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ISI RINGKASAN UNTUK 

EKSEKUTIF MELIPUTI:

• Pendahuluan yang menguraikan secara singkat obyek yang 
sedang diaudit dan alasan untuk melakukan audit.

• Tujuan proses-proses yang sedang diaudit

• Isu-isu yang ditemukan selama proses audit

• Kesimpulan-kesimpulan yang menyatakan bahwa:
– Risiko-risiko telah diidentifikasi, dievaluasi dan dikelola

– Pengendalian mengurangi risiko sampai pada tingkat yang diterima

– Tindakan telah diambil segera untuk memperbaiki kegagalan atau 
kelemahan yang signifikan

– Tingkat pemantauan saat ini adalah memadai

• Jadwal tindak lanjut audit.
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ISU-ISU KUNCI
• Yang dimaksud dengan isu kunci adalah sebuah risiko signifikan 

yang belum cukup dikurangi oleh pengendalian-pengendalian dan 
oleh karena itu mencegah pencapaian beberapa tujuan.

• Bagian ini memerinci semua isu yang ditemukan dalam audit. Pada 
setiap isu yang dilaporkan diuraikan hal-hal berikut:

– Judul isu

– Hasil observasi selama proses audit

– Konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila risiko tersebut 
terjadi

– Opsi atau rekomendasi untuk mengurangi risiko sampai pada 
tingkat yang dapat diterima

– Tindakan yang perlu diambil berdasarkan rekomendasi yang ada 
dengan menetapkan siapa yang bertanggung jawab dan kapan 
harus dilaksanakan
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ISU-ISU TAMBAHAN

• Isu tambahan timbul dari risiko melekat yang dalam 
batas risiko yang telah ditetapkan (oleh dewan) dan 
oleh karena itu tidak mempengaruhi  pencapaian 
tujuan kunci. 

• Tindakan atas isu-isu ini akan meningkatkan 
pengendalian dan efisiensi.

• Sama dengan bagian isu-isu kunci, bagian isu-isu 
tambahan ini memerinci semua isu yang ditemukan 
dalam audit. 

• Pada setiap isu yang dilaporkan diuraikan observasi, 
konsekuensi dan tindakan. Biasanya disajikan dalam 
bentuk tabel.
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LAPORAN PROSES2, RISIKO2 DAN 

PENGENDALIAN2

• Laporan ini biasanya disusun dalam bentuk tabel yang memuat proses yang diaudit, 
risiko yang terkandung dan pengendalian yang ada. 

• Laporan ini dikembangkan dari data base audit, bisa panjang tergantung banyaknya 
proses, risiko dan pengendaliannya. Manfaat laporan ini adalah:

• Laporan ini menunjukkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh auditor untuk 
mendukung kesimpulan auditor. Laporan ini berguna apabila auditor bekerja untuk 
jangka waktu lama, misalnya 2 minggu dan mengajukan dua lembar ringkasan 
eksekutif dengan kesimpulan “hijau“.

• Laporan ini akan menempatkan risiko pada konteksnya sehingga akan 
menggambarkan kondisi yang ada secara proporsional. Misalnya, auditor 
menemukan 2 risiko utama yang tidak dikendalikan dari 100 risiko lainnya yang 
dapat dikendalikan akan memberikan gambaran yang tidak terlalu negatif. Dalam 
laporan ringkasan untuk eksekutif akan disebutkan bahwa 98% risiko dapat 
dikendalikan dengan baik.

• Laporan ini menyajikan proses, risiko dan pengendalian yang lengkap kepada 
manajemen. Oleh karena itu, jika manajemen akan mengubah sistem mereka, maka 
mereka dapat bagaimana perubahan itu akan berpengaruh terhadap risiko residual.
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RINGKASAN KESIMPULAN

• Ada kalanya, pada bagian depan 

laporan ini dicantumkan juga 

Ringkasan Kesimpulan.

• Kesimpulan ini didasarkan pada 

nilai (score) yang ada dalam 

Daftar Risiko



68 19/11/2015
SLIDE RISK BASED AUDIT BUKU 

4

PEDOMAN UNTUK MENARIK KESIMPULAN

Tingkatan Dapat diterima Isu Tidak dapat diterima

Warna Hijau Kuning tua Merah

Kesimpulan atas: Kriteria

Risiko-risiko telah 

diidentifikasi, 

dievaluasi dan dikelola

Proses menyeluruh telah 

digunakan

Proses-proses telah 

digunakan, tetapi terdapat 

beberapa kekurangan

Tidak memadai, atau tidak 

ada proses-proses yang 

digunakan

Pengendalian 

mengurangi risiko 

sampai tingkat yang 

diterima

Risiko-risiko telah 

dikurangi sampai 

dengan batas yang 

dapat diterima 

(walaupun beberapa 

tindakan mungkin 

diperlukan–catat pada 

“Isu Tambahan“)

Risiko-risiko telah dikurangi 

sampai dengan batas yang 

dapat diterima, kecuali 

risiko-risiko signifikan yang 

dicatat dan oleh karena itu 

ada kemungkinan bahwa 

beberapa tujuan tidak akan 

tercapai

Risiko-risiko belum 

dikurangi sampai dengan 

tingkat yang dapat 

diterima dan mungkin 

beberapa tujuan tidak 

akan ATAU tidak tercapai

Tindakan telah diambil 

sesegera mungkin untuk 

memperbaiki kegagalan 

signifikan

Tindakan yang telah 

diambil akan 

mengurangi semua 

risiko sampai pada 

tingkat yang dapat 

diterima

Tindakan yang telah diambil 

akan mengurangi beberapa 

sampai pada yingkat yang 

diterima

Tidak ada tindakan yang 

telah diambil. ATAU 

tindakan yang diambil 

tidak cukup mengurangi 

risiko

Tingkat pemantauan 

saat ini telah memadai

Tidak diperlukan 

pemantauan tambahan

Beberapa pemantauan 

tambahan diperlukan

Perbaikan-perbaikan besar 

diperlukan untuk 

memantau pengendalian
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6.AUDIT TINDAK LANJUT
• Jika dalam laporannya auditor menyimpulkan kondisi yang tidak dapat diterima 

(unacceptabel) atau isu (issues) , maka auditor internal diwajibkan melakukan audit 
tindak lanjut. 

• Audit ini ditujukan terhadap pelaksanaan tindakan yang diambil oleh manajemen 
sebagai tindak lanjut laporan audit yang telah diterbitkan. 

• Saat penerbitan laporan, auditor dan manajemen telah menyepakati bahwa manajemen 
akan mengmabil tindakan sebagaimana yang direkomendasikan oleh auditor. 

• Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa manajemen atau pejabat yang 
bertanggung jawab telah melaksanakan tindak lanjut sebagaimana yang disarankan 
oleh auditor dan pada waktu yang disepakati.

• Sebelum melaksanakan audit tindak lanjut, auditor internal harus memberitahu, 
melalui surat, manajemen bahwa audit tindak lanjut akan dilaksanakan, kira-kira 2 
(dua) minggu sebelum pelaksanaan audit.

• Pelaksanaan audit tindak lanjut sesuai dengan tanggal yang tercantum pada laporan 
final. Jika tidak memungkinkan, auditor internal harus meninformasikannya kepada 
semua pihak yang terpengaruh beserta alasan penundaannya.

• Jika manajemen auditan menyelenggarakan pertemuan yang teratur, auditor internal 
dapat mendorong mereka untuk mengagendakan kemajuan tindak lanjut ini. Dengan 
cara ini diharapkan mereka akan selalu diingatkan untuk melaksanakan tindak lanjut 
sampai semua isu telah menjadi “hijau“.
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LAPORAN ATAS AUDIT TINDAK LANJUT

• Setelah melaksanakan audit tindak lanjut, auditor internal menerbitkan laporan tindak 
lanjut.

• Laporan ini biasanya berbentuk surat yang menunjukkan tindakan-tindakan yang telah 
diambil manajemen atas isu-isu yang disampaikan auditor internal dalam laporan audit 
serta pemutakhiran kesimpulan. 

• Laporan tersebut juga dilampiri dengan ringkasan tindakan yang telah diambil oleh 
manajemen.

• Isi laporan tindak lanjut adalah sebagai berikut:
– Pendahuluan

Bagian ini mengindikasikan tindak lanjut yang keberapa yang dilaporkan sejak 
penerbitan laporan. Selain itu, auditor akan mengungkapkan tindakan(-tindakan) yang 
telah diambil oleh manajemen sejak penerbitan laporan.

– Kesimpulan
Bagian ini memuat kesimpulan auditor dengan membandingkan antara kesimpulan yang 
diberikan pada laporan final dengan kesimpulan setelah audit tindak lanjut. Kesimpulan 
diberikan dalam bentuk tabel.Setelah kesimpulan dalam bentuk tabel, auditor membuat 
kesimpulan secara keseluruhan atas tindakan yang telah diambil. Jika belum semua isu 
menunjukkan hijau, maka auditor akan menjelaskan jadual audit tindak lanjut 
berikutnya.

• Format laporan tindak lanjut tidak kaku. Auditor internal mungkin memodifikasinya dalam 
rangka untuk menyajikan hasil secara lebih jelas dan akurat.


