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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian   

2.1.1  Auditing  

2.1.1.1 Definisi Auditing  

Banyak para pakar memberikan batasan tentang audit. Pada dasarnya para 

pakar  memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian auditing sehingga 

mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan 

oleh masing–masing pakar dalam perumusannya.  

Menurut Arens, et al (2012) mengemukakan definisi Auditing adalah 

sebagai berikut:   

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be 
done by a competent, independent person.”  

Menurut Agoes (2004) adalah:   

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara teknis dan sistematis, oleh 
pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun 
oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 
pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  

Secara umum pengertian auditing menurut Mulyadi (2006):  

Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai penyataan-pernyataan 
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut 
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dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 
kepada pemakai yang berkepentingan.  

Sedangkan menurut Mulyadi (2006) ditinjau dari sudut pandang profesi 

akuntan publik, auditing adalah:  

“Pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan 
suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan 
apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam 
semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 
atau organisasi tersebut.”   

 
2.1.1.2 Jenis Audit  

Menurut Gondodiyoto (2007), mengemukakan jenis-jenis audit sebagai 

berikut:  

1. Audit keuangan (general financial audit)  

a. Memeriksa ada atau tidaknya salah saji materialitas terhadap seluruh 

informasi keuangan perusahaan (financial statements).  

b. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan.  

c. Laporan audit bentuk baku dan dengan opini Akuntan/Auditor.  

d. Pemakai laporan dari pihak ekstern & intern.  

e. Periode audit segera setelah tahun buku berakhir, frekuensi 1x/ tahun.  

f. Untuk perusahaan PT Tbk. (go public) ditentukan oleh peraturan.  

g. Data aktual lazimnya historis (ada juga yang prospektif).  

h. Lazimnya dilakukan oleh akuntan/auditor eksternal independen.  

2. Audit keuangan khusus (special audit)  

a. Audit dilakukan secara lebih mendalam, bukan hanya audit terhadap 

laporan keuangan (general financial audit).  
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b. Bersifat mendalam (special assignment, misalnya pemeriksaan tuntas, 

due dilligent), atau yang bersifat investigasi (investigative audit).  

3. Audit ketaatan (compliance audit)  

a. Audit atas kepatuhan terhadap peraturan, penelitian upah untuk 

menentukan kesesuaiannya dengan peraturan upah minimum, 

memeriksa surat perjanjian kredit bank dengan nasabahnya dan 

sebagainya.  

b. Dilakukan oleh orang kompeten/independen.  

c. Penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dengan kriteria yang 

ditetapkan.  

d. Kesimpulan/temuan, rekomendasi/usul/saran perbaikan.  

4. Audit operasional (operational/management audit).  

a. Dilakukan oleh orang kompeten/independen terhadap operasionalisasi 

entitas/segmen/divisi tertentu.  

b. Efektif/efisien/ekonomis tidaknya suatu operasionalisasi entitas.  

c. Lebih berorientasi pemeriksaan kinerja.  

d. Laporan pemeriksaan tidak baku.  

e. Laporan dipakai pihak intern saja, khususnya atasan langsung.  

f. Pelaksanaan & frekuensi tergantung kebutuhan/kemauan pimpinan 

organisasi.  

g. Data potensial atau kecenderungan ke depan yang mungkin terjadi  

h. Laporan audit bersifat kesimpulan/temuan dan rekomendasi/usul/saran 

perbaikan.  
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5. Audit sistem informasi   

a. Ialah pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan dalam rangka IT 

Governance (sebenarnya merupakan audit operasional secara khusus 

terhadap pengelolaan sumber daya informasi).  

b. Berbeda dengan general audit yang bersifat memberikan keyakinan 

kepada top management apakah pengelolaan sistem informasi di 

perusahaannya sudah on the right track. Karena yang diaudit ialah tata 

kelola TI (IT Governance), maka yang diperiksa antara lain adalah 

teknologi informasi itu sendiri.  

6. Investigative audit  

a. Gabungan dari compliance & operational audit.  

b. Dilakukan orang kompeten/independen.   

c. Kriteria ditetapkan lebih dahulu dan jelas.  

d. Bukti yang diperlukan cukup.  

e. Informasi yang relevan dapat diperoleh.   

f. Evaluasi atas kesesuaian antara bukti/informasi dengan kriteria.  

g. Evaluasi terhadap efisiensi & efektivitas.  

h. Kesimpulan/rekomendasi perbaikan terhadap kesesuaian (compliance) 

dan efisiensi serta efektivitas.  

7. Audit forensik (forensic audit).  

a. Dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan dalam opini 

sebagai saksi ahli dalam proses legal.  

b. Jenis-jenis penugasannya antara lain:  
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- Investigasi kriminal.  

- Bantuan dalam konteks perselisihan para pemegang saham.  

- Masalah gangguan usaha (business interruption)/jenis lain dari 

klaim asuransi.  

- Bussiness/employee fraud investigation.  

8. Audit terhadap kecurangan (fraud audit)  

a. Merupakan proses audit yang memfokuskan pada keanehan/keganjilan 

obyek yang perlu dilakukan audit.  

b. Mencegah terjadinya kecurangan (preventing fraud) mendeteksi 

(detecting) maupun pemeriksaan kecurangan (investigating fraud).  

9. Audit e-commerce/webtrust  

Audit terhadap e-commerce bersifat audit TI “front-office system”.  

2.1.1.3 Jenis Auditor  

Jenis-jenis auditor menurut Jr.Messier, et al (2006) klasifikasi auditor 

terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:  

1. Auditor eksternal (external auditor)  

Sering disebut sebagai auditor independen atau bersertifikat akuntan publik 

(disingkat BAP, atau certified public accountant-CPA). Disebut eksternal atau 

independen karena mereka tidak dipekerjakan oleh entitas yang diaudit.  

2. Auditor internal (internal auditor)  

Auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan persekutuan, badan 

pemerintah, individu, dan entitas lainnya. Institut Auditor Internal (Institute of 
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Internal Auditor/IIA) adalah organisasi utama yang mendukung auditor internal. 

Mereka dapat membantu auditor eksternal dengan audit laporan keuangan tahunan.  

3. Auditor Pemerintah (governance auditor)  

Dipekerjakan oleh badan federal, Negara bagian, dan lokal. Secara umum 

mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kategori yang lebih luas dari auditor 

internal.  

4. Auditor Forensik (forensic auditor)  

Dipekerjakan oleh perusahaan, badan pemerintah, kantor akuntan publik, 

dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka dilatih untuk mendeteksi, 

menginvestigasi, dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah putih. The 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah organisasi utama yang 

mendukung auditor forensik.   

 

2.1.1.4 Standar Auditing  

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pertama kali diterbitkan per 1 

Agustus 1994. SPAP merupakan adopsi dari AICPA Professional Standards atas 

izin American Institute of Public Accountant.  

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai 

pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis dalam SPAP 

(2011) terdiri dari:  

1. Pernyataan Standar Auditing  

2. Pernyataan Standar Atestasi  

3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review  
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4. Pernyataan Jasa Konsultasi  

5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu     

Aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP merupakan Aturan Etika 

Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh IAI-Kompartemen 

Akuntan Publik sejak Mei 2000.  

SPAP meliputi Standar Auditing yang berkaitan dengan kualitas profesional 

auditor. Standar Auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh IAI-Kompartemen 

Akuntan Publik dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 

(2011) adalah sebagai berikut:  

a.  Standar Umum  

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.   

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama.  

b.  Standar Pekerjaan Lapangan  

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya.  

2. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan.  
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3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

yang diaudit.  

c. Standar Pelaporan  

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.  

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.  

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas 

laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan, dalam hal nama auditor 

dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat 

petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 

dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh 

auditor.   

2.1.2  Kemampuan Auditor 

Sulistyowati (2003) mengemukakan bahwa:   
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“Auditor adalah seorang akuntan yang bertugas melakukan 
pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah entitas untuk menilai 
kewajaran laporan keuangan tersebut. Untuk dapat melakukan audit 
investigasi tentu saja diperlukan keahlian khusus. Seorang audior yang 
sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi 
Fraud auditor. Untuk itu seorang auditor disaratkan harus memliki 
kemampuan teknis dan kemampuan non teknis.Keahlian teknis adalah 
kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan procedural dan 
kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan 
auditing”.  

Sulistyowati (2003) dalam Jurnal Peran Auditor dalam Mendeteksi Fraud 

untuk Mewujudkan Good Governance dan Good Corporate di Indonesia, 

mengemukakan bahwa:   

“Seorang auditor juga harus memiliki kemampuan berpikir analitis dan 
logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci.Selain keahlian 
non teknis tersebut, fraud auditor membutuhkan keahlian khusus yaitu 
sikap ingin tahu (Curiosty), curiga professional (professional 
skeptiemse).Ketangguhan (persistence), kreativitas (creativity), 
kepercayaan (confidence), dan petimbangan profesioanl (profesioanl 
judgement”).  

Menurut Agoes (2004) auditor diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:   

1) Akuntan publik terdaftar   

Akuntan publik sebagai auditor Independent bertanggung jawab 

atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan 

perusahaan besar lainnya. Di Indonesia penggunaan gelar akuntan 

publik terdaftar diatur oleh Undang-Undang No.30 tahun 1954. 

Persyaratan menjadi seorang akuntan publik terdaftar diatur oleh 

Menteri Keuangan, terakhir dengan keputusan No. 763 tahun 1986.   

2) Auditor pemerintah   
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Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang 

bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap 

kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkat tertinggi terdapat Badan 

Pengawas Keuangan (BPK), kemudian terdapat Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) pada 

Departemen Pemerintah. Auditor yang bekerja pada badan ini yang 

disebut dengan auditor pemerintah.   

3) Auditor pajak   

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah Department 

Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor 

perpajakan dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan ketentuan 

perpajakan. Aparat pelaksanan DJP dilapangan adalah KPP (Kantor 

Pelayanan Pajak) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikkan Pajak 

(Karipka). Karipka mempunyai auditor-auditor khusus. Tanggung 

jawab Karipka adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak 

tertentu apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan. 

Audit semacam ini adalah audit ketaatan.  

4) Auditor internal  

Auditor internal bekerja disuatu perusahaan untuk melakukan 

audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor 

pemerintah bagi pemerintah. Bagian audit dari suatu perusahaan bisa 

beranggotakan lebih dari seratus orang dan biasanya bertanggung jawab 

langsung kepada presiden direktur, direktur eksekutif, atau kepada 
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komite audit dari dewan komisaris. Pada BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara), auditor internal berada dibawah SPI (Satuan Pengawasan 

Internal)”.   

Dari beberapa jenis auditor tersebut, auditor yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah auditor investigatif yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Bandung.   

Dalam Pernyataan Standar Auditing No.4 (PSA No.4) pada Standar Umum 

ketiga menyatakan bahwa:   

“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib  
menggunakan kemahiran professionalnya dengan cermat dan 
seksama”.   

Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya 

secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran professional dengan 

kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap professional 

yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.   

Menurut Tuanakota (2012) mengemukakan kemampuan auditor investigatif 

sebagai berikut:   

“Auditor juga harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping 
keahlian teknis, seorang Auditor investigative yang sukses mempunyai 
kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, 
tidak memihak, sahih (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan 
akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan 
lengkap .kemampuan untuk memeastikan kebenaran dari fakta yang 
dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap 
adalah sama pentingnya”.  
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Menurut Tuanakota (2012) mengemukakan bahwa:   

“Auditor investigating adalah gabungan antara pengacara, akuntan 
kriminolog dan detektif”.   

Adapun beberapa persyaratan kemampuan/keahlian yang harus dipenuhi 

oleh auditor yang akan melaksanakan audit investigatif, yaitu meliputi :  

1. Pengetahuan Dasar   

a. Memiliki dasar Ilmu Akuntansi dan Auditing   

b. Menguasai teknik sistem pengendalian intern   

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.   

d. Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma 

audit investigatif, prinsip-prinsip audit investigatif dan 

kecurangan, teknik audit investigatif dan cara memperoleh bukti.  

e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi.   

f. Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan 

dan kompeten.   

g. Mengetahui masalah informasi dan teknologi (hardware, software, 

maupun sistem), serta memahami tentang cyber crime.   

h. Memiliki jiwa skeptisme professional, sikap yang mencakup 

pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 

secara kritis.   

i. Berwawasan luas untuk menambah pengalaman dalam 

menindaklanjuti kasus yang akan datang.   

2. Kemampuan Teknis  
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a. Auditor menggunakan ahli Information Technologi (IT), untuk 

pengetahuan yang cukup dan luas.   

b. Auditor harus mengetahui kontruksi hukum (Undang-Undang)   

c. Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.   

d. Mampu bertindak objektif dan independen, serta netral dan selalu 

menjunjung azas praduga tak bersalah.   

e. Memiliki kemampuan membuat hipotesis.   

f. Mampu mengumpulkan dan untuk membuktikan hipotesis.   

3. Sikap Mental  

a. Mengikuti standar audit investigatif.   

b. Bersikap independen.   

c. Bersifat bebas dengan skeptis profesional.   

d. Bersifat kritis.   

 

2.1.3 Audit Investigatif  

2.1.3.1 Definisi Investigasi  

Pengertian investigasi dapat tergantung cara pandang pemberi arti dan 

tujuannya. Dipandang dari segi profesi akuntan atau auditor, Office of Audit 

Compliance (OAC) University of Pennysylvania, 2002 yang dikutip oleh Karyono 

(2013) menyatakan bahwa:  

An investigation, encompasses a review of an operational area, looking 
for fraudulent transaction are to confirm a loss fraudulent act occurred, 
to determine the amount loss, to identify control weaknesses, to asset 
the unit by prevent recurrences and assist risk in filing appropriate 
claims with insurance and law enforcement.  
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Investigasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan:  

“Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan 
peninjauan, percobaan, dengan tujuan memperoleh jawaban atas 
pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dsb); 
penyidikan.”  

Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008)   

“Investigasi merupakan metode/teknik yang digunakan dalam audit 
investigatif.”  
  

2.1.3.2 Definisi Audit Investigatif  

Menurut Bologna dan Lindquist dalam bukunya menyebutkan bahwa:   

“Investigative Auditing involves reviewing financial documentation for 
a specific purpose, which could relate to litigation support and 
insurance claims, as well as criminal matters.”  

Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip Tunggal 

(2001), mendefinisikan audit investigasi sebagai berikut:  

“Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial 
fraud, using accounting records and information, analiytical 
relationship and an awareness of fraud perpetration and concealment 
effort.”   

Menurut Islahuzzaman (2012) Fraud Audit merupakan   

“Teknik audit yang tujuannya menemukan masalah yang berkaitan 
dengan penyimpangan dalam keuangan yang biasanya memerlukan 
suatu keputusan peradilan.”  

2.1.3.3 Syarat Auditor Investigatif   

Prasyarat sebagai auditor investigasi Menurut Karyono (2013) auditor 

investigasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang:  

1. Pengetahuan tentang kecurangan (fraud knowledge).  
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2. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan (knowledge of 

law) terutama tentang perundang-undangan yang terkait dengan 

aktivitas yang daudit dan peraturan perundang-undangan tentang sanksi 

hukum atas kecurangan yang ditemukan.  

3. Kompeten dalam investigasi (investigation competency), 

dipersyaratkan untuk dapat melakukan berbagai teknik investigasi dan 

cara-cara yang baik dalam melakukannya seperti bagaimana sikap 

perilaku dan cara yang dipakai dalam melakukan wawancara.  

4. Mengerti tentang teori psikologi (understanding of  psychology theory) 

terutama yang berkaitan dengan kecurangan (fraud) seperti cognition 

theory, integrated theory dan teori kondisional.  

5. Mengerti teori penting lain tentang prilaku kriminal (understanding of 

other importance theory of crimal behavior) seperti teori respon dan 

stimulus, teori segitiga (fraud triangle dan gone theory).  

6. Mengerti teori pengendalian (control theory) seperti jenis pengendalian 

sarana, pengendalian internal yang efektif dan teknik evaluasi atau 

penilaian pengendalian.  

7. Kemampuan berkomunikasi (communication skill) berupa kemampuan 

hubungan antar pribadi, kecakapan mengurai atau menggabungkan dan 

mengidentifikasi masalah.  

8. Formulasi tentang Profesionalisme, Independensi, dan Objektivitas 

(PIO) Formulation, artinya meskipun auditor mendapat tugas dari 

organisasi tertentu ia harus bersikap netral, tidak boleh memihak pada 
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pemberi tugas. Profesionalisme dan sikap tersebut harus tercermin 

dalam tugas auditnya terlebih lagi dalam hal pemberian keterangan ahli 

di persidangan.  

9. Personel yang tepat dalam mengkaji ulang (right person under review).  

 

2.1.4 Prosedur Audit  

2.1.4.1 Prosedur Audit secara Umum  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Prosedur merupakan tahap 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara 

pasti dalam memecahkan suatu masalah.  

Menurut Mulyadi (2006): 

“Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti 
audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. 
Prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut meliputi: 
inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi.”  

Menurut Agoes (2004) prosedur audit adalah:  

“Langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan 
pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak 
melakukan penyimpangan dan dapat bekerja.”  

Menurut SPAP (2011) prosedur audit tambahan yang dipandang perlu 

antara lain:  

a. Memeriksa dokumen-dokumen pendukung, seperti faktur, cek/ giro dan 

surat perjanjian yang dibatalkan, dan membandingkannya dengan 

catatan akuntansi.  
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b. Mengkonfirmasi informasi signifikan yang berkaitan dengan unsur 

pelanggaran kepada pihak luar atau pihak perantara seperti bank dan 

penasihat hukum. 

c. Menentukan apakah otorisasi semestinya telah diperoleh atas transaksi 

yang berkaitan dengan unsur tindakan pelanggaran hukum.  

d. Mempertimbangkan apakah transaksi atau kejadian lain serupa 

mungkin juga telah terjadi dan menerapkan prosedur untuk 

mengidentifikasinya.  

Menurut Jr. Messier, et al (2006) pengertian prosedur audit (procedure 

audit) adalah:  

“Tindakan spesifik yang dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan 
bukti dengan maksud untuk menentukan apakah asersi tertentu telah 
dipenuhi.”  

Prosedur audit dilakukan untuk: 

- Mendapatkan pemahaman mengenai entitas dan lingkunganya, 

termasuk pengendalian internalnya dalam rangka menentukan risiko 

salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi.  

- Menguji efektivitas pengendalian operasi dalam mencegah atau 

mendeteksi dan mengoreksi, salah saji material pada tingkat asersi.  

- Mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi.  

Prosedur yang lazim dilaksanakan pada audit laporan keuangan menurut 

Gondodiyoto (2007) adalah:  

a. Perencanaan Audit (Audit Planning)  
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Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah untuk 

menetapkan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Pada audit laporan 

keuangan, pemeriksaan dilakukan oleh auditor (akuntan) ekstern dan 

independen terhadap laporan keuangan perusahaan, ditujukan kepada 

para pemegang saham dan pihak lain terkait. Tujuan audit untuk menilai 

kelayakan atau kewajaran (fairness) laporan keuangan yang disajikan 

oleh perusahaan.  

b. Pemahaman Sistem dan Struktur Pengendalian Internnya  

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pemahaman terhadap 

sasaran yang akan diaudit, pengumpulan informasi awal, dan 

identifikasi risiko, antara lain: 

- Pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan 

transaksi.  

- Penentuan kemungkinan salah saji dalam tiap tahap pelaksanaan 

transaksi. 

- Penentuan aktivitas pengendalian untuk deteksi salah saji.  

- Penentuan prosedur audit untuk deteksi efektivitas aktivitas 

pengendalian.  

- Penyusunan program audit pengendalian.  

c. Pengumpulan Bukti Audit  

Bukti audit dikumpulkan dengan sejumlah instrumen audit, 

pengujian (test) dan prosedur yang bermacam-macam jenisnya, 

meliputi:  
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- Observasi terhadap kegiatan operasional perusahaan yang 

diperiksa (dan mungkin termasuk kegiatan/motivasi para 

pegawainya)  

- Pemeriksaan fisik (physical examination) atas kuantitas dan atau 

kondisi aktiva berwujud seperti peralatan, persediaan barang atau 

uang kas.  

- Konfirmasi atas ketelitian informasi dengan jalan komunikasi 

tertulis dengan pihak ketiga yang independen.  

- Pertanyaan (inquiry) yang ditujukan kepada pegawai perusahaan 

yang diperiksa yang sering dibantu dengan daftar pertanyaan 

(questionnaire) atau checklist wawancara. 

-  Kalkulasi atau penghitungan kembali informasi kuantitatif 

mengenai catatan-catatan dan laporan-laporan.  

- Pemeriksaan bukti (vouching) atau pemeriksaan ketelitian 

dokumen-dokumen dan catatan-catatan, terutama dengan jalan 

penelusuran atau pencarian jejak informasi melalui sistem 

pengolahan kepada sumbernya. 

- Pemeriksaan analitis (analytical review) hubungan-hubungan dan 

kecenderungan antara informasi keuangan dan informasi operasi 

agar dapat menemukan hal-hal yang harus diselidiki lebih lanjut.  

d. Evaluasi Bukti Pemeriksaan 

Setelah bukti-bukti audit dikumpulkan, auditor mengevaluasi 

bukti audit tersebut sesuai dengan tujuan dari audit dan kemudian:  
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- Dilakukan test of controls yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah pengendalian yang ada telah dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan, dengan melakukan pemeriksaan, 

inspeksi dan observasi prosedur-prosedur kontrol untuk 

mendapat kesimpulan apakah sistem telah mempunyai kontrol 

internal yang baik.  

- Dilakukan substantive test, yang terdiri dari:  

• Test of transactions yang bertujuan untuk mengevaluasi 

apakah terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemrosesan 

transaksi yang menyebabkan ketidak-akuratan informasi 

keuangan.  

• Test of balances or overall results yang bertujuan untuk 

menjamin laporan keuangan yang dihasilkan adalah benar dan 

akurat, misalnya piutang pada neraca. Pengujian dilakukan 

dengan memeriksa apakah saldo suatu account (rekening) 

telah sesuai. 

Bukti yang telah dikumpulkan dan dievaluasi tersebut digunakan 

untuk mendukung kesimpulan (temuan positif maupun negatif) 

mengenai kegiatan operasi, pengendalian intern atau informasi 

keuangan yang diaudit.  

e. Komunikasi hasil pemeriksaan  

Dalam penyelesaian audit (completion of the audit) dibuat 

kesimpulan dan rekomendasi untuk dikomunikasikan kepada 
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manajemen. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan disusun 

dalam bentuk baku, dengan opini: unqualified, qualified, disclaimer, 

dan adverse. 

 

2.1.4.2 Prosedur Audit Investigatif 

Pengetahuan tentang proses investigasi terhadap kecurangan yang terdeteksi 

serta keterampilan menerapkan teknik-teknik yang relevan untuk mengungkapkan 

dan menuntaskan suatu kasus, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan audit 

investigatif yang efektif dan efisien.  

Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008) secara umum proses 

audit investigatif dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap, yang meliputi:  

- Perencanaan  

Perencanaan merupakan tahap pertama dimana analisis dilakukan 

terlebih dahulu dengan menguraikan unsur-unsur 4W (what, who, 

when, dan where) dan 1H (how) dari data dan fakta yang terdapat di 

dalamnya.  

- Pelaksanaan (pengumpulan bukti dan kegiatan evaluasi bukti) 

- Pengumpulan dan evaluasi bukti merupakan salah satu tahap penting 

pada setiap pekerjaan audit. Pembuktian dalam kegiatan audit bertujuan 

untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta. Tahap ini merupakan 

suatu tahap dimana auditor berupaya untuk memperoleh suatu jumlah 

dan kualitas bukti audit yang cukup dalam rangka mencapai tujuan 

audit yang ditetapkan.  
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- Pelaporan  

Penugasan audit investigasi dapat dipecah menjadi 4 tahap yaitu :  

1. Mengenal masalah dan perencanaan.  

2. Mengumpulkan bukti-bukti.  

3. Mengevaluasi bukti-bukti. 

4.  Melaporkan penemuan.  

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2008) memaparkan 

sistematika standar pelaksanaan prosedur investigatif meliputi:  

a. Perencanaan  

Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor harus menyusun 

rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi dan bila perlu 

disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai 

dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan. Perencanaan 

audit investigatif dimaksudkan untuk memperkecil tingkat risiko 

kegagalan dalam melakukan audit investigatif secara efisien dan efektif. 

Rencana audit memuat langkah-langkah berikut: 

- Menentukan sifat utama pelanggaran. 

- Menentukan fokus perencanaan dan sasaran audit investigatif. 

- Mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum, peraturan, atau 

perundang-undangan, dan memahami unsur-unsur yang terkait 

dengan pembuktian atau standar. 
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- Mengidentifikasi dan menentukan prioritas tahapan audit 

investigatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit 

investigatif. 

- Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi 

persyaratan audit investigatif. 

- Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, termasuk 

instansi penyidik jika diperlukan.  

1. Penetapan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya  

Dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan 

sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.  

2. Pertimbangan dalam perencanaan  

Berbagai hal yang harus dipertimbangkan:  

- Sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya. 

- Pemahaman mengenai akuntabilitas berjenjang. 

- Aspek kegiatan operasi auditee dan aspek pengendalian intern. 

- Jadwal kerja dan batasan waktu.  

- Hasil audit periode sebelumnya dengan mempertimbangkan 

tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan sebelumnya. 

- Mekanisme koordinasi antara auditor, auditee, dan pihak terkait 

lainnya.  

b. Supervisi 

Pada setiap tahap audit investigatif, pekerjaan auditor harus 

disupervisi atau diawasi secara seksama dan memadai untuk 
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memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan 

meningkatnya kemampuan auditor.  

c. Pengumpulan dan Pengujian Bukti  

Auditor investigatif harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk 

mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif.  

- Pengumpulan bukti  

Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, 

kompeten dan relevan. Pengumpulan bukti bertujuan untuk 

menentukan apakah informasi awal yang diterima dapat 

diandalkan karena akan digunakan auditor untuk mendukung 

kesimpulan dan temuan audit.  

- Pengujian bukti  

Auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan, 

dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan 

dan kesesuaian bukti dengan hipotesis.  

d. Dokumentasi 

Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit 

investigatif dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit investigatif 

harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif 

diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.   
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2.1.5 Kecurangan (Fraud)  

Perilaku curang atau bahkan tindak pidana kecurangan selaras dengan 

dinamika kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan teknologi informasi 

yang menjadi pendorong inteligensia frauder. Pelaku curang (frauder) akan 

berusaha mengamankan hasil kejahatannya antara lain dengan merekayasa, 

menyamarkan dan menutupi/menyembunyikannya dari penegak hukum. (Baso, 

2013).  

Menurut Bologna dan Linguist (1995) kecurangan (fraud) didefinisikan:  

“Fraud in Mutshell, is intentisual deception, commonly described as 
lying, cheating and stealing.”  

Fraud dapat juga diistilahkan sebagi kecurangan yang mengandung makna 

suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan 

dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran 

keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik 

dari dalam maupun dari luar organisasi. (Karyono, 2013)  

Menurut Albretch dan Albrecth yang dikutip dalam penelitian yang 

dilakukan Manurung dan Hadian (2013), penipuan diklasifikasikan ke dalam lima 

jenis yaitu: 

1. Penggelapan Karyawan atau Kecurangan Kerja 

Merupakan jenis penipuan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. 

Jenis penipuan yang dilakukan oleh staf dengan kecurangan pada 

atasannya langsung maupun tidak langsung. 

2. Kecurangan Manajemen 
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Merupakan jenis penipuan yang dilakukan oleh manajemen puncak 

kepada pemegang saham, kreditur dan pihak lain yang bergantung pada 

laporan keuangan. Jenis penipuan ini dilakukan dengan memberikan 

informasi keuangan yang keliru. 

3. Penipuan Investasi 

Merupakan jenis penipuan yang dilakukan oleh individu/perorangan 

kepada investor. Jenis penipuan ini dilakukan dengan menipu investor 

dengan cara untuk menginvestasikan uang mereka dalam investasi. 

4. Penyedia Dana 

Merupakan jenis penipuan yang dilakukan oleh organisasi atau individu 

yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang 

menjual barang atau jasa. Jenis penipuan ini dilakukan dengan 

memberikan harga tinggi untuk barang dan jasa atau kurangnya 

pengiriman barang meskipun pembayaran telah dilakukan. 

5. Dana Pelanggan 

Adalah jenis penipuan dilakukan oleh pelanggan untuk organisasi atau 

perusahaan yang menjual barang atau jasa.  

 

2.1.6  Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Pelaksanaan Prosedur 

Audit Investigatif dalam Pendeteksian Kecurangan 

Kecurangan berupa korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi 

Indonesia saat ini. Penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak mudah 

melainkan harus melalui prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang kuat. 
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Pelaksanaannya tentu membutuhkan pihak-pihak yang berkompeten dalam 

menangani kasus kecurangan tersebut.  

Audit investigasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mengungkapkan kecurangan yang terjadi karena audit investigasi ini dilakukan 

oleh seorang ahli akuntansi dan audit dalam pengungkapan kecurangan tersebut. 

Audit investigasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik audit yang sama 

dengan teknik audit pada audit laporan keuangan, dengan dilakukannya audit 

invetigasi, penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benarbenar 

bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigasi adalah memperoleh 

bukti terutama bukti surat yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat 

dugaan, tetapi pelaksanaan audit investigasi haruslah seefektif mungkin. Hal ini 

sangat terkait dengan waktu penahanan tersangka yang cukup terbatas. Diharapkan 

dengan waktu yang cukup singkat, auditor mampu mendeteksi semua kecurangan 

yang ada. Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan 

audit investigasi, seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam 

hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini 

sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam 

pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit investigasi dimulai dari 

perencanaan hingga pelaporan penemuan. Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa 

seorang auditor investigatif menggunakan teknik audit yang mencakup hal-hal 

berikut:  

1. Memeriksa fisik (physical examination),  

2. Meminta konfirmasi (confirmation),  
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3. Memeriksa dokumen (documentation,  

4. Review analitikal (analytical review),  

5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee (inquines of the 

auditee) 

6. Menghitung kembali (reperformance),  

7. Mengamati (observation) 

Apabila auditor sudah memiliki kemampuan yang disebutkan di atas dan 

melaksanakan prosedur audit investigasi yang sesuai dengan prosedur yang 

berlaku, maka audit investigasi yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan 

akan efektif.   

 

2.2  Kerangka Pemikiran  

Instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membuat laporan keuangan 

untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan keuangan tersebut 

akan diperiksa kewajarannya oleh auditor, untuk instansi pemerintah khususnya 

akan diperiksa oleh BPK atau BPKP.  

Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan indikasi terjadinya 

penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau kekayaan Negara 

sangatlah besar. Jika auditor menemukan adanya indikasi tersebut, maka auditor 

harus meningkatkan pemeriksaannya menjadi audit investigasi. Pelaksanaan audit 

investigasi ini merupakan salah satu audit khusus yang terdapat di BPKP dan 

dilaksanakan oleh auditor-auditor di dalamnya. Auditor tersebut dinamakan auditor 

investigatif. Audit investigasi yang dilaksanakan tersebut cenderung akan lebih 
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detail pelaksanaanya, karena auditor harus mengungkapkan apa yang telah sengaja 

disembunyikan maupun yang menyimpang dari apa yang seharusnya.  

Messier (2006) mengungkapkan bahwa : 

“forensic audit is an audit to detection or deferred of a wide variety of 
fraudelent activities. The use of auditors to conduct forensic audits has 
grown significantly, especially where the fraud involves financial 
issues”.  

Kebanyakan penyimpangan atau kecurangan dan pencurian aset perusahaan 

sedikit ditemukan dalam pemeriksaan umum akan tetapi seorang auditor harus 

waspada atas adanya tindak kecurangan. Namun pada kenyataannya, kewaspadaan 

dan sikap skeptis harus diikuti dengan pengungkapan terhadap fakta dan proses 

kejadian, sebab dan bukti-bukti penyimpangan serta pihak yang diduga terlibat atau 

bertanggung jawab.  

Seorang auditor investigatif harus melaksanakan prosedur yang ditetapkan 

baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut 

pemeriksaan. Dalam pemeriksaan khusus yang dilakukan hingga mendapatkan 

bukti-bukti yang diperlukan dapat dipengaruhi oleh kemampuan profesional yang 

dimiliki auditor.  

Tuanakotta (2012) mengemukakan bahwa “Auditor Investigatif yang akan 

melaksanakan audit investigasi harus memenuhi persyaratan 

kemampuan/keahlian”. Keahlian yang dimaksud adalah keahlian berupa keahlian 

teknis dan non teknis. “Keahlian teknis merupakan kemampuan mendasar seorang 

berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup 

akuntansi secara umum dan auditing” (Sulistyowati, 2003). Kemudian 

Sulistyowati (2003) juga menambahkan bahwa: 
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Keahlian non teknis merupakan kemampuan auditor yang ditentukan 
oleh faktor personal dan pengalaman. Keahlian non teknis yang 
dibutuhkan seorang auditor adalah: secara personal, auditor harus 
memiliki rasa percaya diri, tanggung jawab, ketekunan, ulet, enerjik, 
cerdik, kreatif, mampu beradaptasi, jujur, dan cekatan.  

Efektifitas pelaksanaan prosedur audit investigasi ini dapat tercapai apabila 

auditor mampu memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Namun, para auditor 

tidak bisa bahkan tidak diperbolehkan memberikan jaminan bahwa mereka bisa 

menemukan fraud. Potensi menemukan fraud bergantung kepada waktu dan 

keahlian yang digunakan.  

International Auditing and Assurance Standars Board, IAASB (2004) 

mengungkapkan bahwa: 

Auditor menerapkan sikap skeptisme professional pada saat 
mengajukan pertanyaan dan menjalankan prosedur audit, dengan tidak 
cepat puas dengan bukti audit yang kurang persuasive yang hanya 
didasarkan pada kepercayaan bahwa manajemen dan pihak terkait 
bersikap jujur dan mempunyai integritas.  

Khairansah (2005) menyimpulkan prosedur audit sebagai berikut: 

Prosedur audit investigasi dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: 
penerimaan data awal, telaah dan analisis data, indikasi adanya korupsi 
atau tidak, perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Adapun tahap 
pelaksanaan audit sendiri terdiri atas tahap observasi, pemeriksaan 
dokumen dan wawancara.   

Dengan standar yang telah dikemukakan di atas maka pihak yang diaudit 

(auditee), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur 

efektivitas dari pelaksanaan prosedur audit investigasi sehingga hasilnya dapat 

meminimalisasi kerugian keuangan/kekayaan Negara.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian in dapat 

digambarkan sebagai berikut: (Gambar 2.1) 
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

2.3   Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara bahwa jawaban yang diberikan baru berdasarkan 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 
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teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik (Sugiyono, 

2012). 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

Ho :  Kemampuan auditor tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan.  

Ha :  Kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan 
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