
ABSTRAK 
 

Peranan Audit Investigatif dalam Mengungkap Penyalahgunaan Aktiva 
(Asset Missapropriation) 

 
(Analisis kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Barat) 

 
Akhir-akhir ini, kejahatan di bidang ekonomi terus berkembang di 

Indonesia, diantaranya kecurangan (fraud), penyuapan, penyalahgunaan aktiva 
(asset missapropriation), pencucian uang, korupsi, dan kecurangan lainnya. 
Kecurangan yang sangat sering terjadi adalah yang berkaitan dengan aktiva yaitu 
terhadap kas yang dapat dengan sangat mudah disalahgunakan. Banyak kendala 
yang dihadapi penyidik (Pengadilan dan Kepolisian) dalam penyelidikan, 
sehingga untuk mempermudah penyelidikan, pihak penyidik meminta bantuan 
auditor yang memiliki keahlian khusus. 
 Bantuan audit yang dapat diberikan auditor berhubungan dengan 
kecurangan (fraud) yang dalam kasus ini merupakan kecurangan terhadap aktiva 
(asset missapropriation) adalah audit investigatif yang merupakan suatu disiplin 
ilmu yang relatif baru. Audit investigatif adalah suatu metodologi untuk 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan indikasi adanya kecurangan 
dari awal sampai akhir dengan jelas. Audit investigatif yang dilakukan guna 
mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri dari banyak langkah yang 
diperlukan guna mengungkapkan dan menyelesaikan adanya dugaan kecurangan 
yaitu proses audit investigatif.  
 Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Penerapan Audit Investigatif dalam Mengungkap 
Penyalahgunaan Aktiva (Asset Missapropriation). Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat 
eksploratif. Sumber data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari 
Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 
digunakan penulis adalah mengumpulkan dokumen kasus perusahaan yang 
ditangani oleh kepolisian dan kepustakaan untuk dijadikan sebagai landasan teori. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan bahwa 
proses audit investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan dugaan adanya 
kecurangan terhadap aktivadi Koperasi Z dilakukan dengan prosedur yang ada 
dari tahap awal sampai akhir.Proses Audit Investigatif yang dilakukan 
menghasilkan bahan bukti yang digunakan untuk membuat terang perkara pidana 
yang dihadapi penyidik. 
 Kesimpulan yang dapat diberikan penulis yaitu kebutuhan akan audit 
investigatif sangat besar untuk membantu penyidik dalam mengungkapkan 
dugaan penyalahgunaan aktiva (asset missapropriation). 
 
 

 


