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Penugasan Audit Internal

1. Jenis penugasan

2. Jenis audit

3. Pendekatan audit 

4. Karakter rekomendasi

Asurans &konsultasi

-Audit operasional/mjt adt
-Audit keuangan*
-Audit kepatuhan
-Audit kecurangan

Manjemen risiko
Pengendalian(internal)
Tata kelola

Asurans : represif&preventif
Konsultasi : preventif



Karakter Rekomendasi Audit Internal
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Represif :
problem solving

Preventif:
antisipasi

asurans

konsultasi



konsekuensi penugasan konsultasi AI

• Terjadi duplikasi pekerjaan dengan fungsi-fungsi 
yang sebelumnya telah ada

• Adanya dua peran berbeda pada periode yang 
sama , menyulitkan pelaksanaan tugas bagi 
individu auditor ( Brinks-2009: organisasi Unit AI 
dipecah secara struktural dalam dua kelompok 
job)terapkan Psikologi dan komunikasi audit

• Pendekatan konsultasi dapat dimanfaatkan untuk 
mempelajari celah-celah kecurangan bagi auditee 
yang berniat tidak baik



Faktor pendukung konsultasi AI

• Konsultasi bersifat komprehensif yg tidak terkait 
dengan silo-silo/fungsi tertentu saja. karena didasari 
data audit operasional yang terkait dengan siklus 
proses bisnis

• Internal Audit memeriksa dengan pendekatan yg 
simultan, yaitu manajemen risiko, sistem 
pengendalian dan tatakelola, sehingga konsulnya 
dapat bersifat integral.

• Hasil konsultasi, dapat didesain untuk mencegah 
fraud 
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SIKLUS 
KEGIATAN 

AO

penga
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person
alia

keuan
gan

Produksi
/jasa

pemasa
ran

IT dan 
lainnya

Audit operasional  mencakup fungsi-fungsi dlm siklus bisnis



Pendukung  keunggulan rekomendasi AI

Data audit(AO) 
fungsi-fungsi 
yang terkait 
proses bisnis

Data evaluasi 
manajemen risiko, 
pengendalian dan 

tatakelola 
korporasi

Rekomendasi 
yang konsultatif



Antisipasi risiko

• Antisipasi : perhitungan tentang hal-hal yang 
akan (belum) terjadi ( kamus umum BI)

• Risiko : kemungkinan terjadinya peristiwa yang 
dapat menimbulkan dampak terhadap 
pencapaian tujuan.

• Antisipasi risiko : memperhitungkan hal hal 
yang belum terjadi untuk mengurangi dampak 
yang merugikan  akibat terjadinya suatu 
peristiwa 



Keuntungan Antisipasi Risiko

• Dampak merugikan dari suatu peristiwa risiko dapat 
diminimalisasi, dipersiapkanlebih dini cara 
pencegahannya dengan biaya yang optimal
pendekatan internal audit dengan evaluasi benefit cost 
analyses dari rencana tindak lanjut( komponen ke 3- IC 
COSO: kegiatan pengendalian )

• Meningkatkan kepekaan terhadap faktor yang 
mempengaruhi tujuan perusahaan ( untuk shareholder 
maupun stake holder) atas unsur-unsur leading factors 
organisasi mempertahankan kelangsungan hidup 
organisasi



Risiko dalam proses audit

• Audit eksternal/ RBA ( risk based auditing)

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) .

• Audit internal RBIArisk based internal auditing) 
 Risk-based internal auditing is the methodology which 
provides assurance that risks are being managed to within 
the organisation’s risk appetite (David Grifitth) yang 
dapat diterima perusahaan



Meningkatkan rekomendasi antisipatif

• Memfokuskan rekomendasi yang bernilai tambah signifikan melalui 
RBIA

• Melaksanakan post  audit in proccess, bukan audit setelah suatu 
kegiatan (suatu proyek) selesai

• Menerapkan quality function deployment (QFD) dari kegiatan yang 
diaudit

• Menyusun program analisis sensitivitas dari suatu temuan audit

• Membuat data base simulasi dampak temuan, terhadap pengaruh 
perubahan

• Mereview posisi organisasi dan hubungan antar fungsi dengan 
auditor serta aliran informasinya

• Sosialisasi yang efektif kepada pimpinan mengenai fungsi 
konsultatif ( melalui fihak III)



Signifikansi rekomendasi berawal dari 
pemilihan auditable yg berisiko

• Dapat diperoleh dari audit bidang yang 
signifikan risikonya. 

• Diawali dengan merangking risiko signifikan 
pada risk based annual plan ( menggunakan 
19 kriteria Patton& Lewis atau SIAS 
9/guidance line 520 IIA)

• Menginventarisasi isu-isu kritis saat 
pelaksanaan audit atau konsultasi



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 



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



Contoh  : kasus konsultasi (lewat desk audit)

• Suatu produk consumer goods, dengan karakter produk in-
elastis, diterima pasar pada volume BEP, yaitu 600 unit 
dengan harga  jual Rp 200. per unit. Biaya variable  Rp 
120.,-- per unit, biaya tetap Rp 48.000,-- pertahun. 
Kapasitas mesin 1.200 unit. Perusahaan merencanakan 
bekerja pada full capacity. Pada saat produk dinaikan 
menjadi 700 unit ternyata harga jualnya menurun menjadi 
Rp 195. (  marginal supply > marginal demand). Di 
asumsikan fungsi harga jual sampai full capacity, stabil ( 
fungsi liner). Berapa volume penjualan yang disarankan 
auditor(selaku konsultan), agar laba maksimum?  
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Gambaran fungsi harga in elastis
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(200,600)

(195,700)

Y=230-0,05X



Kertas kerja sederhana penentuan 
Quantity optimal(= laba maksimal)

• Pengujian BEP dengan pendekatan kontribusi margin = 

Fixed cost :( revenue- var cost)=48.000 : (200-120) = 600 unit

• Pengujian fungsi elastisitas harga, menggunakan sumbu silang 

absis –ordinat, fungsi harga =Y ; fungsi jumlah terjual=X , dimana 
x1,y1=(600,200) dan perubahannya: x2,y2= (700, 195): 

• Rumus (x-x1) : (x2-x1) = (y-y1): (y2-y1)- (x-600):(700-600)= (y-200):(195-
200)  ditemukan fungsi elastisitas harga : y=230-0,05X , 

• Laba pada volume penjualan X unit = total revenue-total cost= (Xunit * 
fungsi harga) - (VC+FC)= X*(230-0,05X)- (120*X+48 juta),ditemukan 

• Fungsi laba P=110X-0,05X2 – 48 juta

• Supaya laba maksimal, turunan fungsi laba = 0 110-0,1X=0   X=1100 
unit. Jadi pada produksi 1100 unit diperoleh laba maksimal.
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Pengujian grafis dengan trial & error 

• Fungsi elastisitas harga :Y= 230-0,05X

• Laba maksimum dicapai pada penjualan 1100 unit

• Direkomendasikan produk dibuat sampai 1100 unit 

19/11/2015 SLIDE AUDIT OPERASIONAL BUKU 4 18

Jmh unit 
penjualan

Total sales Total cost laba

900 166.500 156.000 10.500

1.000 180.000 168.000 12.000

1.100 192.500 180.000 12.500

1.200 204.000 192.000 12.000

1.300 214.500 204.000 10.500



Grafik laba maksimal

1100 unit
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900 unit 1300 unit

12.500

10.500
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