BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Pengaruh
Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:349) memiliki

arti sebagai berikut :
“Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (barang atau benda) yang ikut
membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer (1994:1031) memiliki
arti sebagai berikut:
“Sesuatu yang dapat membentuk perilaku, kepercayaan, atau tindakan,
seseorang atau sesuatu yang menimbulkan akibat”
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pengaruh
merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang
membentuk perilaku, kepercayaan, atau tindakan seseorang yang dapat
menimbulkan akibat.
2.2

Audit

2.2.1

Pengertian Audit
Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba

disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka semua
tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa dan diteliti
secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab.
Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada
perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen
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semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu
yang

dapat

digunakan

untuk

mengendalikan

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama
manajemen fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit.
Berikut ini adalah definisi audit menurut Arens Alvin., Mark S. Beasley
dan Randal J. Elder (2011:4)
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidance about
information to determine and report on degree of correspondence between
the information and established criteria. Auditing should be done by a
competent, independent person”.
Menurut Agoes (2012:3) pengertian audit secara umum yaitu :
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah
disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti
pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Pengertian auditing menurut Mulyadi (2010:9) adalah :
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan
kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang
berkepentingan”.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak manajemen dengan mengumpulkan
catatan pembukuan serta bukti pendukung dengan tujuan memberikan pendapat
mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Proses pelaksanaan audit tidak bisa
dilakukan oleh sembarang orang, auditor harus mempunyai latar belakang
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pendidikan dan pengetahuan yang memadai sehubungan dengan pelaksanaan
audit. Selain itu auditor harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan menjalankan kode etik profesi.
2.2.2

Jenis-jenis Audit
Audit pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan menurut Arens et al

(2011:16) yaitu : audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional.
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit).
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan
pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan
kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan
kantor pelayanan pajak.
2. Audit kepatuhan (compliance audit).
Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai
dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteriakriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumbersumber yang berbeda.
3. Audit operasional (operational audit)
Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas
operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam
audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang
objektif dan analisis yang komperhensif terhadap operasional-
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operaional tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : 1) menilai
kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standarstandar, dan saran-saran yang ditetapkan oleh manajemen, 2)
mengidentifikasi peluang dan 3) memberikan rekomendasi untuk
perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-pihak yang mungkin
meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak
ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta
dilaksanakannya audit tersebut.
2.3

Audit Internal
Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko

yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha atau
adanya kondisi economic turbulance, dimana terjadi perubahan secara dimanis
dan tidak dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber
infomasi yang sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu
memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggungjawab atas hal-hal yang
tidak teramati secara langsung (Hery, 2013:27).
2.3.1

Pengertian Audit Internal

Menurut Hery (2013:32) pengertian audit internal adalah sebagai berikut:
“Audit internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas
dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan
sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan”
Menurut Tugiman (2006:11) pengertian audit internal adalah sebagai berikut:
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“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi
kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.
Sedangkan menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI 2004:9) pengertian
audit internal adalah sebagai berikut :
“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen
objektif

yang

dirancang

untuk

memberikan

nilai

tambah

dan

meningkatkan kegiatan operasi organisasi”
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal
adalah suatu aktivitas penilaian yang bersifat independen dan objektif sehingga
dengan adanya independensi ini diharapkan audit internal dapat memberikan
laporan yang objektif kepada manajemen atas hasil temuan dan kesimpulan
selama pemeriksaan.
2.3.2 Tujuan Audit Internal
Tujuan audit internal menurut The Chief of Internal Auditors (CIA)
(Sawyer, 2005:28) yaitu :
“The objective of internal audit to provide guidance and related matters to
organization so as to assist management in the dischange of its
responsiblities for installing and maintaining controls that to ensure
organizational objective are achieved. To this end it furnishes them with
analysis, appraisals, recommendation and information concerning the
activities reviewed”
Menurut pernyataan CIA, tujuan audit internal adalah menyediakan suatu
pedoman bagi organisasi yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan
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tanggung jawabnya untuk membentuk dan memelihara pengendalian yang dapat
memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk itu fungsi
audit internal akan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan
membentuk informasi mengenai aktivitas yang diperiksa.
Menurut The Intitute of Internal Auditors (IIA) (1995:29) tujuan audit internal
adalah sebagai berikut :
“The scope of internal auditing should encompass the examination and
evaluation of adequacy and effectiviness of the organization’s system on
internal control and the quality of performance in carrying out assigned
responsibilities”.
Menurut IIA, ruang lingkup audit internal harus mencakup pemeriksaan
dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan
kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.
2.3.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal
Fungsi audit internal membutuhkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi.
Fungsi audit internal ini tidak akan berhasil dan berjalan tanpa adanya orangorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi
yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemampuan untuk berhubungan
dengan orang lain. Fungsi audit internal juga ditentukan oleh dukungan dan
bantuan yang penuh dan nyata yang diberikan oleh pimpinan tertinggi perusahaan.
Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:11) adalah sebagai berikut :
“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi
penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang dilaksanakan.
Tujuannya adalah membantu para anggota organisasi agar dapat
melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif”
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Sedangkan menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012:319), fungsi pemeriksaan internal
dinyatakan sebagai berikut :
“Fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan
mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur
pengendalian internal lain, penetapan suatu fungsi audit internal yang
efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya,
kualifikasi staf dan sumber dayanya”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal meliputi hal-hal
sebagai berikut :
a. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan
dengan itu, seperti penilaian efesiensi prosedur yang telah ditetapkan dan
pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut.
b. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan
membuat analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu.
c. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan,
peraturan pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar.
Audit internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas
penyediaan informasi untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan
mutu pekerjaan orang dalam perusahaan. Oleh karena itu, kepala bagian audit
internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan,
kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal.
2.4

Kualifikasi Audit Internal
Kualifikasi dalam bidang audit internal yang merupakan simbol

profesionalisme dari individu pemegannya. Kualifikasi ini sangatlah penting
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apabila

para

pemeriksa

internal

ingin

memenuhi

tanggung

jawabnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam kode etik, para anggota haruslah menggunakan
cara-cara yang tepat sesuai dengan standar. Kualifikasi audit internal meliputi
independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup pekerjaan, pelaksanaan
kegiatan dan manajemen bagian audit internal. (Standar Profesional Audit
Internal, 2011:22).
2.4.1

Independensi Audit Internal
Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, independensi memungkinkan

auditor internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif. Hal
ini dapat tercapai apabila audit internal diberikan status dan kedudukan yang jelas
(Tugiman, 2006:20), seperti yang dikemukakan Tugiman (2006:20), sebagai
berikut :
“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan
pekerjaanya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa
internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa
prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan
sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi
dan sikap objektif para auditor internal”.
Independensi menurut Tugiman (2006:20) menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu :
1. Status organisasi
Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan
untuk mengetahui atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang
diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen
senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari
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pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas
dari berbagai campur tangan pihak lain.
2. Objektivitas
Merupakan sikap mental independen yang harus dimiliki oleh auditor
internal dalam melaksanakan suatu pemeriksaan. Auditor internal ini tidak
boleh menetapkan penilaian yang lebih rendah apabila dibandingkan
dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan kata lain
penilaian tidak boleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh
pihak lain. Sikap objektif auditor internal mengharuskan pelaksanaan
pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan yakin dengan hasil
pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan tidak akan membuat penilaian
dengan kualitas yang tidak benar atau meragukan. Auditor internal tidak
boleh ditempatkan dalam keadaan yang membuat mereka tidak dapat
membuat penilaian yang objektif dan profesional.
2.4.2

Kemampuan Profesional
Menurut Tugiman (2006:27) kemapuan profesional adalah sebagai berikut:
“kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal
dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap
pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau
keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin
ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan
pantas”

Menurut Tugiman (2006:27) cakupan kemampuan profesional, yaitu :
1. Bagian Audit Internal, harus :
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a. Memberikan jaminan atau kepastian teknis dan latar belakang
pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai dengan pemeriksaan
yang akan dilaksanakan.
b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang
dibutuhkan untuk melaksakan tanggung jawab pemeriksaan.
c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan
diawasi sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus :
a. Mengetahui standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.
b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang
penting dalam melaksakan pemeriksaan.
c. Memiliki

kemampuan

untuk

menghadapi

orang

lain

dan

berkomunikasi secara efektif.
d. Meningkatkan kemampuan tekniknya melalui pendidikan yang
berkelanjutan
e. Meningkatkan

ketelitian

profesional

yang

sepantasnya

dalam

melakukan pemeriksaan.
2.4.3

Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan

kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen, yaitu mencakup segala aspek
perusahaan, meliputi finansial dan non-finansial. Audit internal membantu
manajemen dalam mengawasi berjalannya roda perusahaan.
Ruang lingkup pekerjaan menurut Tugiman (2006:41) :
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“Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi
terhadap kecukupan dan kefektifan sistem pengendalian internal yang
dimiliki oleh perusahan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab”.
Pendapat

tersebut

artinya

bahwa

kegiatan

audit

internal

harus

mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen
risiko dan proses pengendalian menggunakan pendekat disiplin ilmu yang
sistematis.
2.4.4

Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dinyatakan oleh Tugiman (2006:53)

sebagai berikut :
“Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan
pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti”.
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut Tugiman (2006:53), dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Perencanaan Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus
meliputi:
a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang
kegiatan yang akan diaudit.
c. Penetuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan
pemeriksaan.
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d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang
diperlukan,

risiko-risiko,

dan

pengawasan-pengawasan,

untuk

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk
memperoleh berbagai ulasan dan saran dari pihak yang akan diperiksa.
f. Penulisan program pemeriksaan.
g. Menentukan

bagaimana,

kapan,

dan

kepada

siapa

hasi-hasil

pemeriksaan akan disampaikan.
h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.
2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
Auditor internal haruslah mengumpalkan, menganalisis, menginterpretasi, dan
membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :
a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang
lingkup kerja harus dikumpulkan.
b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk
membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaa dan rekomendasi.
c. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang
dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan
diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebernaran
informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap
objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan tercapai.
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e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksan yang harus dibuat oleh
auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit
internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang
diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar
temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang dilaporkan.
3. Pencapaian Hasil Pemeriksaan
a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah
pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan.
Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan
diserahkan secara formal atau informal.
b. Auditor internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai
kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat,
sebelum mengeluarkan laporan akhir.
c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat
waktu.
d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil
pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula
berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.
e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai
perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan
yang dilaksanakan secara meluas dan tidakan korektif.
f. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau
rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.
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g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjukan harus mereview dan
menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut
dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan
disampaikan.
4. Tidak Lanjut Hasil Audit
Auditor internal harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow
up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah
dilakukan tidankan yang tepat.
Sedangkan menurut Konsorsium Profesi Audit Internal (2004:23-24)
kegiatan pemeriksaan, yaitu : pelaksanaan audit, auditor internal harus
mengidentifikasi

informasi,

menganalisis,

mengevaluasi,

dan

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan
penugasan.
a. Mengidentifikasi Informasi
Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai,
handal, relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.
b. Analisis dan Evaluasi
Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan
pada analisis dan evaluasi yang tepat.
c. Dokumentasi Informasi
Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan
untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan
d. Supervisi Penugasan
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Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan
tercapainya

sasaran,

terjaminnya

kualitas

dan

meningkatnya

kemampuan staf.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit yang akan
dilakukan harus mendapat persetujuan dari pengawas. Apabila rencana audit
sudah disetujui, maka auditor internal melakukan pengujian dan pengevaluasian
informasi. Informasi yang diperoleh dalam melakukan audit tersebut harus
dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.
2.4.5

Manajemen Bagian Audit
Manajemen bagian audit internal dinyatakan Tugiman (2006:79) bahwa

pimpinan audit internal harus mengelola audit internal secara tepat. Pimpinan
audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga :
1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang
disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan.
2. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efektif dan efisien.
3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar
profesi.
Pimpinan audit internal harus :
1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab
untuk bagia audit internal.
2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit
internal.
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3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman
bagi staf auditor.
4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan
sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor
eksternal.
6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk
mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal.
Dengan demikian dapat penulis jelaskan bahwa pimpinan audit internal
harus mengelola bagian audit internal dengan baik dan tepat, selain itu pimpinan
audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal.
2.4.6

Dasar Hukum Audit Internal BUMN
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BAB VI Tentang Satuan

Pengawasan Inern, Komite Audit, dan Komite lain, menerangkan bahwa:
Bagian Pertama
Satuan Pengawas Intern
Pasal 67
1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yan merupakan
aparat pengawas intern perusahaan
2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur
utama.
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Pasal 68
Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan
keterangan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 69
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang
diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil
pemriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 70
1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit
yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
2) Komite audit yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpim oleh
seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan
Pengawas.
3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisaris atau
Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh
Menteri.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur
dengan Keputusan Menteri.
Dengan adanya dasar hukum yang berlaku Perum Bulog selaku salah satu
Badan Usaha Milik Negara diwajibkan untuk membentuk suatu audit internal
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sebagai Satuan Pengawasan Intern yang memonitor serta menilai dan
merekomendasikan saran-saran yang berhubungan dengan proses operasional dan
administrasi perusahaan seputar logistik.

2.6

Kecurangan

2.6.1

Pengertian Kecurangan
Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Karni

(2000:34) yaitu:
“kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang
bercirikan penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau
kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi”.
Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:63) definisi kecurangan
adalah:
“kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran
terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan
dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan
sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam
atau juga oleh orang di luar organisasi tersebut”.
Menurut Bologna,G. et al. yang dikutip Amrizal (2004:2) mendefinisikan:
“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi
manfaat keuangan kepada penipu”.
Menurut Hall (2001:135), kecurangan menunjuk pada penyajian fakta yang
bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak kepihak lain dengan
tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada
fakta tersebut, fakta yang akan merugikannya dan berdasarkan hukum yang
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berlaku, suatu tindakan yang curang (fraudulentact) harus memenuhi lima kondisi
ini:
1. Penyajian yang salah. Harus terdapat laporan yang salah atau tidak
diungkapkan.
2. Fakta yang sifatnya material. Suatu fakta harus merupakan faktor yang
substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Tujuan. Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa
laporan tersebut salah.
4. Keterangan yang dapat dijustifikasi. Penyajian yang salah harus
merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi
karena kertergantungannya.
5. Perbuatan tidak adil atau kerugian. Kebohongan tersebut telah
menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban fraud.
Sedangkan menurut Amrizal (2004:5) pencegahan kecurangan pada umumnya
adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetepan kebijakan,
sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan
sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain. Amrizal
(2004:3) mengkategorikan aktivitas pencegahan kecurangan sebagai berikut:
a. Pencegahan salah saji laporan keuangan (financial statement fraud)
Kecurangan laporan keuangan dapat diidentifikasi sebagai kecurangan
yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan
keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat
bersifat finansial atau kecurangan non fiansial.
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b. Pencegahan adanya aset yang digelapkan atau dimanipulasi (asset
missappropriation)
Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘kecurangan kas’ dan
‘kecurangan atas persediaan dan aset lainnya’, serta pengeluaranpengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).
c. Korupsi
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE,
bukannya pengertian korupsi menurut UU pemberantasan TKP di
Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan
kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal
gratutiy), dan pemerasan (economic extortion).
Tunggal (2001:1) langkah-langkah pencegahan kecurangan:
1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu.
2. Proses rekruitmen yang wajar
3. Pelatihan fraud awareness
4. Lingkungan kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati
6. Program bantuan kepada para pegawai yang mendapat kesulitan
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan
sanksi setimpal.
2.6.2

Klasifikasi Kecurangan
Kecurangan dapat diklasifikasi menjadi tiga macam. Menurut Karni

(2000:35) yaitu:
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1. Kecurangan Manajeman
Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih
atas dan terhormat yang bisa disebut white collar crime (kejahatan kerah
putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu kecurangan jabatan dan
kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang
mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatannya itu. Kecurangan
korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk
memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya memanpulasi
pajak.
2. Kecurangan Karyawan
Kecurangan
Dibandingkan

karyawan
dengan

biasanya
kecurangan

melibatkan
yang

karyawan

dilakukan

bawahan.
manajemen,

kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan jauh
lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai
wewenang. Pada umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka
semakin besar kesempatan untuk kecurangan.
3. Kecurangan Komputer
Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan
operasioanal atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer yang
berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer.
Bentuk kecurangan menurut Schulze dan Daviel L. Black yang dikutip
Wahyuni (2000:17-18) dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu:

31

1. Kecurangan manajemen (management fraud)
merupakan suatu tindakan yang disengaja membuat laporan keuangan
dengan memasukan angka yang bukan sebenarnya atau mengubah catatan
akuntasi yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Misalnya
berupa manipulasi, mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukung
yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.
2. Kecurangan karyawan (employee fraud)
yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji (false payroll), penjualan
palsu (false vendor) dan transfer cek palsu (check kitting). Pemalsuan
daftar gaji dilakukan dengan menciptakan karyawan palsu dan kemudian
menguangkan gaji karyawan tersebut, pemalsuan penjualan dilakukan
dengan membentuk penjualan palsu, faktur palsu yang digunakan untuk
menerima pembayaran, sedangkan cek palsu melibatkan pemindahan dana
dari bank yang satu kebank yang lain dengan mencatat tidak benar atas
transaksi transfer tersebut.
2.7

Pencegahan Kecurangan
Menurut Karyono (2013:61) dalam teori segitiga kecurangan (triangel

fraud) faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah tekanan, kesempatan,
pembenaran. Untuk mencegahnya diperlukan langkah-langkah untuk menimalisisr
sebab terjadinya kecurangan yaitu:
1. Mengurangi “Tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan.
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a. Organisasi menghindari pegawai accounting dari tekanan eksternal
yang mungkin tergoda untuk menyusun laporan keuangan yang
menyesatkan.
b. Organisasi menghilangkan hambatan operasional yang menahan
kinerja keuangan yang efektif seperti pembatasan modal kerja,
pembatasan persediaan.
c. Organisasi menetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
d. Organisasi menghilangkan tekanan keuangan dengan penyajiaan yang
memadai.
e. Organisasi

menciptakan

lingkungan

kerja

yang

baik

dengan

menghargai prestasi kerja.
2. Mengurangi “Kesempatan” melakukan kecurangan.
a. Organisasi meningkatkan pengendalian baik dalam rancangan struktur
pengendalian maupun dalam pelaksanaannya.
b. Catatan akuntansi yang akurat dan jelas berfungsi sebagai sarana
kendali.
c. Transaksi bisnis dan hubungan pribadi pemasok dan pembeli.
d. Organisasi menetapkan pengamanan fisik terhadap aset dengan
inventarisasi fisik secara berkala dan pengamanan lokasi/tempat
penyimpanan.
e. Organisasi melakukan pemisahan fungsi diantara pegawai sehingga
ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan catatan.
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f. Organisasi menyimpan catatan personalia yang akurat dan lakukan
pengujian latar belakang pegawai baru.
g. Organisasi menetapkan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap
pelaku kecurangan.
h. Organisasi menetapkan sistem penilaian prestasi kerja yang adil.
3. Mengurangi “Pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat
integritas pribadi pegawai.
a. Organisasi memberlakukan aturan perilaku jujur dan tidak jujur harus
didefinisikan dalam kebijakan organisasi.
b. Para manajer memberikan contoh perilaku jujur dan berperilaku seperti
apa yang mereka inginkan.
c. Organisasi

memberlakukan

sanksi

tegas

dan

jelas

bila

ada

penyimpangan aturan bagi pelakunya.
Dengan adanya upaya yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil
peluang terjadinya kecurangan, karena setiap tindakan kecurangan dapat
terdeteksi cepat dan diantisipasi baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak
merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan kecurangan
yang dapat merugikan banyak pihak.
2.7.1

Syarat Penemuan Kecurangan
Agar kecurangandapat ditemukan dan dideteksi maka diperlukan sistem

pengendalian internal yang baik, agar setiap kecenderungan dapat dideteksi lebih
dini. Selain itu perlu dukungan secara penuh dari pihak manajemen, agar audit
internal dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk menemukan kecurangan
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yang terjadi di perusahaan lebih dini. Pihak manajemen pun perlu mendelegasikan
tugas dan memberikan penuh pada audit internal dan kepala seluruh jajaran
operasional perusahaan.
Selain itu agar kecurangan dapat ditemukan, menurut Tunggal (2013:7173) menjelaskan bahwa:
Syarat kecurangan dapat ditemukan, yaitu:
1. Penemuan kecurangan
Audit internal dapat menemukan kecurangan yang terjadi dalam
perusahaan, sehingga kecurangan yang terjadi dapat diatasi. Temuantemuan hasil audit didasarkan pada :
a. Kriteria, yaitu berbagai sumber, standar, ukuran atau harapan dalam
evaluasi
b. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh auditor
internal
c. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan
antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sesungguhnya
d. Akibat, yaitu berbagai kerugian yang timbul atau dihadapi oleh pihakpihak yang diaudit, karena terjadinya kondisi dimana situasi yang tidak
sesuai dengan kriteria
e. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat dicantumkan berbagai
rekomendasi hasil yang dicapai oleh pihak yang diaudit, dan informasi
lain yang membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain.
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2. Bukti yang cukup kompeten
Bukti yang cukup faktual dan kompeten dapat sangat berguna karena dapat
membuktikan orang maupun pihak-pihak tertentu yan menerima atau
memperoleh bukti yang kuat, akan mendukung pendapat auditor.
2.7.2

Ruang Lingkup Kecurangan Auditing
Ruang lingkup kecurangan auditing merupakan pembatasan-pembatasan

tertentu dalam melakukan audit. Menurut Tunggal (2013:77-80) ruang lingkup
kecurangan auditing meliputi :
1. Tingkat materialitas
Dimana suatu kecurangan tetap dianggap material secara kualitatif dan
tidak menjadi masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut.
2. Biaya
Untuk biaya manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara
keseluruhan atas manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang
diambil untuk mencegah kecurangan pada masa yang akan datang. Karena
pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi membutuhkan biaya yang
sangat besar.
3. Informasi yang sensitif
Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup kecurangan segera membuat
kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas kecurangan. Sifat
sensitif dari aktivitas kecurangan atau dicurigai adanya aktifitas demikian
membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek
penyelidikan.
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4. Pengembangan Integritas
Auditor internal sering kali diminta untuk melakukan program
peningkatan integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama
seluruh karyawan.
2.7.3

Pendekatan Audit
Pendekatan audit dilakukan agar audit internal dengan mudah melakukan

evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh, menurut Tunggal
(2013:81-84) pendekatan audit terdiri dari:
1. Analisis ancaman
Analisis ancaman dapat mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan
pengawasan pada aktiva untuk mengetahui terjadinya kecurangan
2. Survei pendahuluan
Dilakukan survei pendahuluan dasar untuk memformulasikan program
audit oleh audit internal perusahaan.
3. Program audit
Audit internal diharuskan menyusun dan mendokumentasikan program
kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan.
4. Pemilihan tim auditor
Tim auit harus mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang
tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau
mengubah bukti secara sengaja dalam melaksanakan audit kecurangan.
Dalam hal ini tenaga ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang
lebih rumit. Sehubungan dengan itu, anggota tim audit (fraud auditor)
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harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang luas
dalam mewawancarai untuk mendokumentasikan hasil diskusi.
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Kerangka Pemikiran

Menurut Arens et al (2012:92) audit internal adalah sebagai berikut :
“Auditor yang menjadi karyawan pada suatu perusahaan yang melakukan
audit untuk dewan komisaris dan manajemen perusahaan itu”.
Auditor internal adalah orang atau badan yang dibuat perusahaan dengan tujuan
untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan aktivitas perusahaan sebagai
suatu fungsi penilaian yang independen dan objektif, sedangkan audit internalnya
itu sendiri untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan cara membantu
karyawan perusahaan agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif.
Auditor internal bertanggung jawab membantu pencegahan kecurangan dengan
jalan melakukan pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian
internal, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh resiko potensial untuk
diidentifikasi Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI) (2004:65).
Terlebih dalam hal penyalahgunaan/menyelewengkan tanggung jawab dan
wewenang dalam hal mengelola aset sebagai harta perusahaan. Audit internal
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akan melakukan penilaian dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi
berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara memberikan
berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan
dengan kegiatan yang akan diperiksa (Tugiman, 2006:11).
Pihak manajemen dan pihak auditor internal mempunyai fungsi yang
berbeda dalam hal mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan. Secara
normatif fungsi audit internal adalah memberikan jasa penilaian yang independen,
menguji dan melakukan evaluasi kegiatan perusahaan. Sedangkan dalam usaha
mendeteksi kecurangan, fungsi auditor internal adalah membantu pihak
manajemen dalam melaksanakan tugasnya dengan cara melengkapi mereka
dengan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi atau penyuluhan tentang
masalah yang sedang dikaji (KOPAI, 2004:71).
Peran utama dari auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam
pencegahan kecurangan berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya
kecurangan yang terjadi. Walaupun auditor internal tidak dapat menjamin bahwa
kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran
jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya
kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi
internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung
jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar
kegiatan yang diperiksanya (Amrizal, 2004:8).

mengenai
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Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini
digambarkan sebagai berikut :
Pengaruh Audit
Internal
Tugiman, 2006
Hery, 2013
Arens et al 2012
Agoes, 2012
Mulyadi, 2012

2.10

Pencegahan Kecurangan
(fraud)
Tunggal, 2013
Amrizal, 2004
Karyono, 2013
Karni, 2000

Hipotesis Penelitian

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan, penulis mencoba merumuskan
hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini, yaitu sebagai
berikut :
H0 : β1 = 0 : audit internal tidak berpengaruh dalam pencegahan kecurangan
Ha : β1 ≠ 0 : audit internal berpengaruh dalam pencegahan kecurangan.

