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Kelangsungan hidup menjadi salah satu alasan penerapan internal audit. Program internal 
audit harus terencana, komprehensif, dan masuk ke seluruh aspek penting kegiatan 
eksportir. Apa saja yang harus diperhatikan?
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Tidak hanya pada industri perbankan dan lembaga keuangan berskala besar, perusahaan yang 
berorientasi ekspor pun sudah saatnya menerapkan internal audit untuk meningkatkan daya 
saing di segala aspek dalam rangka menyosong era pasar bebas.
            
Salah satu alasan penerapan internal audit adalah kelangsungan hidup (survival). Dalam setiap 
situasi yang serba kompetitif, usaha harus lebih efisien. Kalau manajemen perusahaan tidak 
mengetahui baik atau buruknya organisasi berprestasi, perusahaan lain akan mengambil alih 
perannya.
 
 
Kondisi Eksportir
            
Ada berbagai macam problematika, baik faktor finansial maupun operasional, pada sektor riil 
yang berorientasi ekspor saat ini.
1.   Kondisi keuangan yang belum sepenuhnya pulih akibat krisis. Antara lain, pinjaman dalam 
      restrukturisasi, potensi dan realisasi kerugian valas, serta keterbatasan memperoleh pinjaman 
      untuk modal kerja ataupun investasi baru.
2.   Persaingan harga jual yang sangat ketat terhadap produk yang sudah makin standar 
      menyebabkan sektor riil ekspor harus terus menekan cost dengan tetap mempertahankan 
      kualitas barang. Hal ini menuntut sektor riil untuk terus melakukan efisiensi dan efektivitas 
      operasional yang tinggi di segala lini operasi.
3.   Di lapangan, pembelian bahan baku kualitasnya sering kali di bawah standar (off spec) basic 
      requirement perusahaan yang berdampak signifikan terhadap produksi, baik berupa kesulitan 
      pengolahan, reject product yang tinggi, atau bahkan sampai pada penghentian produksi    
      (tripped). 
4.   Mesin-mesin produksi yang memerlukan perawatan optimal secara berkala, termasuk 
      penggantian spare parts. Dalam hal ini, perlu adanya pengawasan khusus berkaitan dengan 
      umur layak ganti spare parts, kualitas, maintanance, serta evaluasi teknik secara profesional 



      dan independent.
5.   Problem dampak lingkungan, ekolabeling, sertifikasi, dan tuntutan sejenis lainnya dari buyer, 
      khususnya dari negara tertentu, misalnya terhadap produk hasil pengolahan kayu di 
Indonesia. 
      Belum lagi terhadap isu kandungan bahan berbahaya tertentu pada barang-barang ekspor 
      Indonesia, khususnya agriculture products.
6.   Banyak perubahan-perubahan pada peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang belum 
      sepenuhnya disosialisasikan kepada eksportir.  Eksportir sibuk dengan bisnisnya. Sementara, 
 
      ketentuan dan peraturan, baik di dalam maupun di luar, selalu berubah dan kadang-kadang 
tidak 
      terantisipasi di depan.
 
 
Internal Auditing
          
Meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan konsep ekonomi sederhana, yakni 
menekan harga pokok dan memaksimalkan penjualan tidak dapat menyelesaikan problem di atas 
secara tuntas. Industri harus menerapkan konsep pengembangan dan perbaikan yang 
komprehensif.  Oleh karena itu, dituntut adanya improvement yang tepat dengan pengawasan 
yang efektif, baik secara operasional maupun finansial.  
            
Sebagai contoh, dalam rangka menerobos pasar, eksportir tidak sekadar meningkatkan penjualan, 
tapi juga harus menjaga agar perusahaan tetap comply dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku.
            
Melihat problem di atas, rasanya tepat jika konsep internal audit sudah mulai diterapkan secara 
bertahap pada perusahaan berorientasi ekspor, baik bagi korporasi maupun perusahaan skala 
menengah.
            
Berbeda dengan external audit, internal audit lebih menekankan pada upaya improvement 
perusahaan dengan melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap kinerja perusahaan, serta 
memberikan rekomendasi berupa alternatif tindakan (action) bagi manajemen untuk memecahkan 
problematika eksportir.
            
Internal audit merupakan bagian dari organisasi perusahaan yang melakukan fungsi penilaian 
independent pada aktivitas perusahaan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang 
dilaksanakan eksportir. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu seluruh manajemen dan 
karyawan eksportir agar dapat melaksanakan tanggung jawab kerja secara efektif.  
            



Untuk itu, pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. 
Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang 
wajar.
 
 
Konsep Internal Audit dan Implementasinya pada Eksportir
          
Internal audit merupakan kata kunci untuk perbaikan dalam keuangan, operasional, mutu, 
ataupun kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
            
Konsep internal audit tradisional yang menciptakan audit berreputasi kaku hanya menimbulkan 
rasa tidak percaya kepada auditee dan menumbuhkan rasa takut di antara karyawan. Konsep 
modern dari internal audit yang baik diimplementasikan kepada eksportir adalah audit yang 
fleksibel, dengan menciptakan nuansa konsultasi dalam rangka perbaikan semua aspek.
            
Lembaga ini harus independent pada organisasi eksportir, dan memiliki otoritas serta dukungan 
penuh dari manejemen untuk dapat mengakses seluruh data dan fasilitas perusahaan, termasuk 
berkomunikasi dengan seluruh staf eksportir.  Internal audit diharapkan memberi second opinion 
terhadap kinerja eksportir berupa rekomendasi yang konstruktif dalam segala hal untuk 
tercapainya perbaikan.
            
Secara sederhana, konsep internal audit akan membantu eksportir dalam memecahkan masalah, 
dengan memberikan rekomendasi yang berarti untuk dilakukannya tindakan yang realistis dan 
konstruktif.
 
 
Program dan Organisasi Internal Audit
            
Program internal audit harus terencana, komprehensif, dan masuk ke seluruh aspek penting 
kegiatan eksportir. Umumnya, terbagi atas reguler internal audit yang berkarakteristik terjadwal 
dan diterapkan pada seluruh bagian, serta adhoc atau special audit program yang diterapkan pada 
bagian-bagian tertentu yang dirasakan perlu sesuai dengan permintaan manajemen eksportir. 
Special audit umumnya tidak terjadwal dan dapat melakukan interupsi setiap saat reguler audit 
program.
            
Internal audit harus memperoleh dukungan penuh dari manajemen perusahaan eksportir. 
Sehingga, mereka mendapat dukungan dan kerja sama dari pihak yang diperiksa. Status 
organisasi unit internal audit harus memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan 
tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan.
            



Pemimpin internal audit secara periodik harus memperkirakan mengenai masih mungkin 
tidaknya tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab organisasi internal audit untuk mencapai 
sasaran. Apalah arti temuan dan rekomendasi jika tidak efektif dikomunikasikan. Implementasi 
yang realistis sangat dituntut, dan bukan hanya sekadar saran di atas kertas. 
            
Sifat internal audit harus objective, independent, fair, professional, dan team work. Oleh karena 
itu, dibutuhkan team yang kuat dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu terkait serta 
pemahaman yang kuat atas industri eksportir.
 
 
Prosedur Internal Audit
            
Prosedur internal audit sebenarnya sudah standar dan tidak kompleks. Yang paling prinsip 
adalah tata cara pelaksanaan audit harus dituangkan dalam suatu prosedur tertulis yang disetujui 
oleh manajemen perusahaan.
            
Tata cara yang jelas dan komitmen dari manajemen akan memudahkan auditor dalam 
melaksanakan pekerjaannya.
            
Tulisan ini tidak mengkaji secara mendalam teknis melakukan auditing. Tapi, ada beberapa hal 
prinsip yang harus dicermati dalam melaksanakan internal audit.
1.   Audit harus dilakukan secara terencana dan dalam program yang jelas sesuai dengan sasaran, 
      skala prioritas, dan kepentingan perusahaan.
2.   Pelaksanaan internal audit tidak boleh mengganggu jalannya operasional perusahaan. 
      Pertimbangan pilihan waktu harus melihat loading pekerjaan auditee.
3.   Setiap hasil temuan audit merupakan hal yang harus dikomunikasikan dengan pihak auditee. 
      Baik pada saat pre-finding maupun rekomendasi, semuanya harus jelas adanya hak jawab dari 
      auditee.
4.   Auditor tidak sekadar pencari kesalahan. Tapi, dia harus datang dengan beberapa alternatif 
      solusi dan rekomendasi untuk perbaikan.
5.   Laporan audit harus sampai ke pucuk pimpinan perusahaan, yang selanjutnya digunakan 
untuk 
      pengambilan persetujuan agar ditindaklanjuti oleh auditee.
6.   Auditor juga harus mencermati apakah hasil rekomendasi yang telah disetujui manajemen 
telah 
      ditindaklanjuti atau belum.
 
 
Hasil Aktivitas Internal Audit
            



Dengan dilaksanakannya internal auditing, baik secara finansial maupun operasional, ada 
beberapa output yang diharapkan dapat diperoleh eksportir. 
1.   Eksportir akan tercegah atas risiko-risiko yang muncul, misalnya atas perubahan ketentuan 
      pajak, ketentuan tarif, baik di dalam maupun luar yang secara signifikan dapat mengganggu 
      kelangsungan usaha perusahaan.
2.   Eksportir akan memperoleh data-data keuangan yang akurat dan dapat dipercaya sehingga
      keputusan yang diambil menjadi sangat optimal.  
3.   Serupa dengan financial auditing, operational auditing juga akan memberikan informasi     
      operasi yang akurat, dan mengevaluasi seluruh fungsi operasi eksportir mengenai keefektifan 
      dan keefisienannya.
4.   Poduk ekspor akan mencapai kesesuaian atau kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang 
      diharapkan buyer. Sehingga, hal itu  dapat memuaskan keinginan, kebutuhan, dan harapan 
      pelanggan dengan biaya yang kompetitif.  
5.   Produk ekspor akan dapat masuk ke celah-celah pasar yang awalnya sulit ditembus karena 
      rigid-nya peraturan dan persyaratan.
6.   Sebagai penutup, dengan dilakukannya internal auditing yang komprehensif, diharapkan 
      akan memberikan hasil perlindungan yang optimal terhadap sumber daya dan aset-
aset                                   
      eksportir dari risiko pemborosan dan inefisiensi, serta menjamin kelangsungan usaha 
eksportir 
      yang optimal dan menguntungkan.
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