
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

adil, makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkannya perlu usaha-usaha 

pencegahan dan pemberantasan secara terus-menerus terhadap segala jenis 

kejahatan yang semakin merajalela. Tidak hanya kejahatan yang berupa 

kekerasan, tapi juga kejahatan tanpa kekerasan yang banyak dilakukan oleh orang-

orang terpelajar yang kebutuhan primer dan sekundernya sudah tercukupi. 

Kejahatan model ini disebut kejahatan kerah putih. 

 Bidang ekonomi pun tidak luput dari segala jenis kejahatan kerah putih. 

Banyak sekali kejahatan di bidang ekonomi di antaranya adalah penyuapan, 

kecurangan, penyalahgunaan asset, pencucian uang, korupsi, dan lain-lain. 

Agar perusahaan yang bergerak pada bidang ekonomi dapat mencapai 

tingkat kinerja yang diinginkan, diperlukan adanya audit internal yang memadai, 

oleh karena itu manajemen membutuhkan bantuan dari fungsi audit internal. 

Pada saat ini, keberadaan audit internal sudah merupakan suatu bagian 

penting dari perusahaan. Peran auditor internal yang sangat besar dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam suatu organisasi sangat membantu 

manajemen dalam menghadapi persaingan bisnis. Audit internal merupakan 

aktivitas yang independen, objektif, dan aktivitas pemberian keyakinan yang 

memadai dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan organisasi. 

Pada prinsipnya audit internal adalah suatu penilaian yang independent yang 

ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari audit internal adalah 

untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan 

tanggung jawab secara efektif.  



Pelaksanaan kegiatan audit internal tersebut meliputi perencanaan audit, 

pengujian, dan pengevaluasian informasi. Pemberitahuan hasil-hasil audit, dan 

menindak lanjuti temuan hasil audit. Keefektifan pelaksanaan audit internal tidak 

hanya ditentukan oleh perencanaan audit yang matang dan terstruktur, tetapi juga 

sangat ditentukan oleh adanya temuan-temuan audit internal dan rekomendasi atau 

saran-saran yang diperlukan dan tindak lanjut oleh manajemen atas temuan atau 

rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil audit internal. 

Auditor internal harus memantau tindak lanjut atas temuan audit yang 

dilaporkan untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit internal dilaporkan 

telah dilakukan tindakan yang tepat (Standar Profesional Audit Internal, 1997:75). 

Auditor harus menemukan dan mengetahui tindakan-tindakan apa yang sudah 

diambil oleh manajemen tersebut. 

Arti penting tindak lanjut hasil audit internal adalah bertolak dari tujuan 

pengawasan yaitu perbaikan. Artinya apabila temuan hasil audit yang berfungsi 

sebagai umpan balik kepada pihak manajemen tidak ditindak lanjutinya, maka hal 

itu berarti tidak ada perbaikan di dalam pelaksanaan kegiatan manajemen atau 

operasi. 

Auditor internal wajib berusaha agar saran atau rekomendasi yang 

diberikannya dilaksanakan oleh pihak manajemen serta auditor internal wajib 

memantau untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh 

pihak manajemen. Setiap tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh objek yang 

diperiksa harus diberitahukan kepada auditor internal. 

Auditor harus menemukan dan mengetahui tindakan-tindakan apa yang 

sudah diambil oleh manajemen dan menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen tersebut tepat.  

Dalam melaksanakan kegiatan audit para auditor internal harus menerapkan 

ketelitian profesional. Yang dimaksud dengan ketelitian profesional adalah 

ketelitian yang kompeten dimana auditor internal wajib untuk melakukan 

pengujian dan melakukan verifikasi terhadap suatu lingkup pemeriksaan. Pada 

saat menerapkan ketelitian profesional, auditor internal harus mewaspadai 



berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan seperti yang dikemukakan oleh 

Soejono Karni (2000 : 34)  mengenai kecurangan sebagai berikut : 

Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang 
bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan 
atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau dalam organisasi.  

 
Untuk melakukan pendeteksian kecurangan auditor internal pada umumnya 

melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang menunjukkan kemungkinan 

telah terjadinya kecurangan dan menentukan rekomendasi agar dilakukan tindak 

lanjut. Dalam suatu organisasi, walaupun mempunyai tingkat pengendalian yang 

baik namun resiko timbulnya kecurangan masih mungkin terjadi, oleh karenanya 

perlu dilakukan antisipasi bagaimana tindak lanjut audit internal atas terjadinya 

pengurangan tingkat kecurangan. 

Buruknya pengelolaan perusahaan sekarang ini akibat tidak adanya upaya 

antisipasi manajemen mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Hal itu 

disebabkan pengendalian dan pengawasan yang kurang baik sehingga resiko 

kecurangan masih tetap ada. 

Berdasarkan pengamatan penulis secara sepintas, masih banyak karyawan 

dalam perusahaan yang melakukan kecurangan dalam menjalankan kegiatan 

perusahaannya. Pada kenyataannya hasil audit internal yang diberikan oleh 

auditor internal kepada manajemen hanya berupa formalitas perusahaan saja, 

sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan terhadap temuan 

hasil audit internal dan kecurangan pun masih tetap ada.  

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik 

meneliti masalah tersebut lebih jauh yang dituangkan pada penelitian dengan 

judul : 

“ PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL 

TERHADAP UPAYA PENGURANGAN TINGKAT KECURANGAN “ 

 

 

 

 



1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

identifikasi masalah yang akan penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah tindak lanjut hasil audit internal di PDAM sudah memadai; 

2. Apakah upaya pengurangan tingkat kecurangan di PDAM sudah memadai; 

3. Bagaimana pengaruh tindak lanjut hasil audit internal terhadap upaya 

pengurangan tingkat kecurangan yang terjadi di perusahaan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai hasil 

tindak lanjut hasil audit internal oleh manajemen dan besarnya upaya 

pengurangan tingkat kecurangan yang terjadi serta untuk dapat mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh tindak lanjut hasil temuan audit internal terhadap upaya 

pengurangan tingkat kecurangan yang terjadi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil audit internal di PDAM sudah 

memadai;  

2. Untuk mengetahui upaya pengurangan tingkat kecurangan di PDAM 

sudah memadai; 

3. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil audit internal terhadap 

upaya pengurangan tingkat kecurangan yang terjadi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, antara lain : 

a. Bagi penulis 

Dengan melakukan penelitian ini penulis akan lebih memahami penerapan 

teori-teori yang telah diperoleh dan dapat memperoleh tambahan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang berharga sehingga gambaran yang jelas 



mengenai ada tidaknya kesesuaian antara teori yang dipelajari dengan 

fakta. 

b. Bagi perusahaan 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan 

perusahaan terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan 

pengawasan internal dan bahan informasi bagi perusahaan dalam kegiatan 

operasi dengan pengurangan tingkat kecurangan yang ada. 

c. Bagi pihak lain 

Diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu serta referensi 

khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Salah satu fungsi manajemen yang paling penting dalam setiap kegiatan 

usaha adalah bentuk controlling. Tujuannya antara lain untuk menjaga dan 

mengamankan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi usaha yang 

dilakukan, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, serta untuk mencapai 

tujuan management information system. Pendekatan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan controlling adalah dengan audit internal. 

Hiro Tugiman mengemukakan dalam buku “Standar Profesi Audit 

Internal”(2004:5) dikemukakan pengertian tentang audit internal :  

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independent dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah 

dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi”. 

Tujuan dari audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen 

agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif, maka untuk maksud 

tersebut audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian-penilaian, saran-

saran, bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang 

telah ditelaah, dipelajari, dan dinilainya. Audit internal menyediakan jasa analisis 

dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, juga informasi lain kepada 



manajemen dan dewan komisaris atau pihak lain yang setaraf dengan wewenang 

dan tanggung jawabnya. 

Perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya selalu menghadapi risiko yaitu: 

tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, kerugian financial karena 

terjadinya tindak kecurangan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, serta data 

yang tidak akurat. 

Auditor internal pada umumnya mempunyai pengalaman yang sedikit 

mengenai kecurangan ini, bahkan audit mereka jarang menemukannya walaupun 

pada objek yang diperiksanya sering terjadi kecurangan. Berdasarkan 

pengalaman, kecurangan paling banyak ditemukan karena kebetulan. Ini berarti 

kecurangan itu tidak mudah ditemukan walaupun dengan usaha yang disengaja, 

karena itu untuk mengungkapkannya perlu keahlian, kewaspadaan dan daya 

analisis kritis auditor. Tentunya ini memerlukan waktu untuk dapat 

mengungkapkan adanya kecurangan, modus operandi, pengaruh dan 

penyebabnya.  

Pada dasarnya suatu organisasi memerlukan suatu bentuk pengawasan yang 

memadai dan tentunya pihak manajemen organisasi berusaha menyusun sistem 

pengendalian yang efektif dalam rangka membantu tercapainya tujuan organisasi.  

Audit internal adalah tindakan untuk membandingkan keadaan yang sebenarnya 

dengan keadaan yang seharusnya. Untuk dapat mengaudit seorang auditor harus 

mengetahui bagaimana keadaan yang seharusnya dan bagaimana keadaan yang 

sebenarnya. 

Jika kecurangan telah berkembang, maka perlu mendapat perhatian khusus. 

Audit internal mempunyai tenggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi 

kecurangan. 

 Pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan secara terus-menerus  

untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dapat membantu pihak manajemen 

dalam mengambil langkah untuk mengantisipasi adanya kecurangan karyawan di 

masa yang akan datang. Informasi dari auditor internal  menjadi salah satu sumber 

dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan karyawan yang dihadapi oleh dewan 

direksi dan dewan komisaris perusahaan. 



Agar dapat menjalankan fungsi pencegahan dan pendeteksian kecurangan 

dengan baik, auditor internal harus berhati-hati memisahkan kecurigaan dengan 

fakta selain itu, bukti harus mencukupi untuk menunjang laporan hasil audit 

dengan memperhatikan indikator-indikator kecurangan yang mungkin terjadi. 

Walaupun begitu auditor internal tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas 

terjadinya suatu kecurangan. Meskipun audit internal merupakan pihak yang 

paling besar dalam masalah pencegahan dan pendeteksian kecurangan.  

Fungsi audit internal hanyalah mencegah dan mendeteksi kecurangan serta 

menyelidiki bila diperlukan. Sedangkan tindak lanjut atas hasil audit yang 

dilakukan seutuhnya merupakan tanggung jawab manajemen. Audit internal 

hanya memastikan apakah tindak lanjut hasil audit yang dilakukan sudah tepat dan 

sesuai dengan rekomendasi hasil audit internal. 

Dengan adanya saran dan rekomendasi dari audit internal diharapkan dapat 

ditindak lanjuti supaya kecurangan tidak terulang lagi dan dapat menjadi bahan 

penindakan kepada karyawan yang berbuat curang. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

“Apabila tindak lanjut hasil audit internal dilaksanakan dengan 

memadai oleh perusahaan maka upaya pengurangan tingkat kecurangan 

yang terjadi pada perusahaan akan sangat berhasil”. 

 

1.6.Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan 

metodologi penelitian deskriptif, untuk suatu metode penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai 

objek penelitian, untuk kemudian melakukan analisis dan kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

 

 



1. Penelitian lapangan ( field research ) 

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada 

perusahaan atau instansi terkait untuk memperoleh data primer dengan 

cara : 

a. Wawancara 

Yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berwenang 

dalam bidang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

keadaan perusahaan atau instansi yang diteliti. 

b. Observasi 

Yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas yang sedang 

berlangsung. 

c. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian 

pertanyaan tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti kepada responden. 

2. Penelitian Kepustakaan  

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku 

referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk 

mengumpulkan data sekunder yang merupakan landasan teori dari 

penyusunan skripsi ini. 

 

1.7.Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum yang 

berkantor di Jalan Badaksinga no.10 Bandung, dimulai pada bulan September 

tahun 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

        

  


