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ABSTRAKSI 

Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya 
memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang 
memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tam bah bagi manajemen. Pad a 
awalnya, audit internal berfungsi sebagai "adik" dari profesi auditor eksternal, 
dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. 
Namun saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang 
berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas. Audit internal modern 
menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, 
kinerja, resiko dan tata kelola (governance) perusahaan publik maupun privat. 
Aspek keuangan hanyalah salah satu aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit 
internal. Dulunya audit internal pernah dianggap sebagai "lawan" pihak 
manajemen, sekarang auditor internal mencoba menjalin kerjasama yang 
produktif dengan klien melalui aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah 
bagi perusahaan. 

Perubahan definisi yang terjadi pada dunia audit internal menuntut 
perubahan peran para auditor untuk lebih memahami manajemen resiko karena 
tugas seorang auditor nantinya tidaklah hanya sebatas menilai kewajaran suatu 
laporan keuangan atau menilai kepatuhan dari implementasi sistem berdasarkan 
aturan yang ada, melainkan auditor sedapat mungkin mampu menganalisis resiko 
yang ada dalam perusahaan, memberikan suatu pemahaman kepada auditee 
tentang resiko yang melekat pada masing-masing tugas dan peran yang diemban 
serta menjadi konsultan bagi manajemen, sehingga semua elemen organisasi akan 
bekerja sesuai prosedur atas dasar kesadaran mereka akan resiko yang melekat 
pada tugas dan peran masing-masing, bukan atas dasar kepatuhan semata, 
sehingga diharapkan kinerja perusahaan akan semakin efektif. 
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