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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi telah mendorong kompetisi yang 

semakin tajam di lingkungan bisnis. Setiap entitas bisnis dipacu untuk selalu 

melakukan inovasi agar tetap eksis dalam persaingan. Keadaan ini menuntut para 

pimpinan atau manajemen perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya selain itu badan usaha dituntut pula memiliki nilai tambah 

bagi badan usahanya. Tuntutan atas sistem dan sumber daya manusia yang handal 

dan memiliki nilai tambah terjadi pula pada bidang auditor internal. Tuntutan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produk yang dihasilkan oleh auditor 

internal.  

Di Indonesia, Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) sangat dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam 

menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya, 

diharapkan manajemen dapat memberikan perhatian pada tugas pengelolaan, 

sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas perusahaan milik Negara dapat 

dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggung 

jawabnya. Keberadaan Satuan pengawasan pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 

2003 mengenai BUMN pasal 67 yang menyebutkan bahwa setiap BUMN 
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dibentuk satuan pengawasan internal yang merupakan aparat pengawasan internal 

perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka manajemen dituntut untuk 

memberdayakan satuan pengawasan internal agar dapat memberi kontribusi yang 

berarti dalam meningkatkan kinerja. Guna mencapai hal tersebut, diperlukan 

kajian yang mendalam atas persyaratan pelaksanaan audit yang memadai dengan 

mempertimbangkan esensi pengertian internal audit itu sendiri. 

Badan usaha milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar pokok 

perekonomian Indonesia. BUMN bergerak hampir di seluruh sektor perekonomian 

Indonesia dan di beberapa sektor BUMN merupakan perusahaan-perusahaan yang 

memegang posisi dominan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dengan 

misi dan peran yang dimilikinya saat ini dalam menghadapi tantangan kompetisi 

global. Dengan begitu BUMN memiliki tanggung jawab yang besar pula. 

Terutama dalam menjaga pengelolaan perusahaan agar tetap sehat. Untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan, maka 

dibutuhkan sikap profesionalisme yang tinggi pada auditor internal. 

Dalam memahami gejala kecurangan (red flags) manajemen dapat 

mengidentifikasi kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi atau 

telah terjadi. Dengan belajar dari kecurangan yang pernah terjadi, maka 

kecurangan dapat sedini mungkin ditangani oleh manajemen atau internal auditor. 

Dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan, tentunya tidak dapat 

dilepaskan dari pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya 

kecurangan dan siapa atau pihak mana yang kemungkinan dapat melakukan 

kecurangan. Hal ini sangat perlu diketahui oleh pihak yang mendapat tugas untuk 
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melakukan pendeteksian kecurangan, karena dengan mengetahui faktor pemicu 

terjadinya kecurangan dan siapa atau pihak mana yang kemungkinan dapat 

melakukan kecurangan, maka pendeteksian yang dilakukan akan lebih terarah. 

Secara umum, hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan baik yang 

dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dapat dirangkum dalam kata 

GONE (GONE THEORY) yang merupakan singkatan dari Greed (Keserakahan), 

Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan), dan Exposure (Pengungkapan). 

Dua faktor pertama yaitu Greed dan Need terutama berhubungan dengan individu 

(pelaku kecurangan), sedangkan Opportunity dan Exposure berhubungan dengan 

organisasi (korban perbuatan kecurangan). Tujuan utama dari pendeteksian 

kecurangan adalah dalam rangka membantu perusahaan menciptakan suasana 

sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan dengan mencegah 

terjadinya kerugian akibat kecurangan. 

Hiro (2007) menyatakan bahwa audit internal telah memenuhi beberapa 

kriteria profesi, apa yang dilakukan auditor internal seharusnya bersifat 

profesional, sebagai profesi auditor internal seharusnya patuh pada Standar 

Profesional Audit Internal yang ada. Selanjutnya profesionalisme dapat diartikan 

sebagai berikut : 

“Profesionalisme sebagai sikap dari perilaku seseorang dalam melakukan 

profesi tertentu. Seorang yang professional, disamping mempunyai keahlian, 

kecakupan teknis, harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, 

mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan 

ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan 

perbuatan”. 
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Hudiwinarsih (2005) menyatakan auditor internal hendaknya berlaku 

profesional, yaitu mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki dengan baik. 

Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan sebagai auditor internal saja, 

tetapi juga hal-hal lain seperti: 

1. Dedikasi profesional, berkaitan dengan pengabdian untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki, 

walaupun imbalan yang diperoleh lebih sedikit. 

2. Kewajiban sosial, berkaitan dengan upaya bahwa profesi auditor internal 

juga membawa kepentingan masyarakat dibandingkan dengan 

kepentingan yang dimiliki. Auditor internal juga dituntut untuk tidak 

hanya membawa kepentingan mereka sendiri dalam menjalankan tugas 

atau pekerjaan yang dimiliki tetapi juga memiliki unsur pelayanan kepada 

publik ketika terdapat atau terjadi konflik. 

3. Permintaan atau tuntutan kemandirian, berkaitan dengan pandangan yang 

menghendaki kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan bidang kerja yang dimiliki. Auditor internal dalam 

menjalankan tugas, hendaknya memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan independensi yang dimiliki, karena memiliki peran 

penting dalam rangka pengambilan keputusan mengenai temuan yang 

dihasilkan. 

4. Peraturan profesional, diharapkan dapat membantu untuk menilai kerja 

profesional auditor internal. Profesi mengijinkan untuk mengatur 

pekerjaannya secara efisien dan mempunyai ciri-ciri tersendiri, sehingga 



5 
 

masyarakat mempunyai kesan bahwa profesi adalah tanggung jawab dan 

mampu menyelesaikan tugas dari masyarakat sesuai dengan peraturan 

yang ada. 

Sudaryati (2009) menyatakan bahwa peran utama auditor internal berupaya 

untuk mengeliminasi sebab-sebab timbulnya fraud tersebut. Pencegahan fraud 

lebih mudah dilakukan daripada mengatasinya bila fraud itu telah terjadi. Internal 

auditor bertanggung jawab untuk membantu mencegah fraud melalui pemeriksaan 

dan pengevaluasian kecukupan efektivitas pengendalian internal, setara dengan 

tingkat potensi risiko di berbagai segmen organisasi. Hal lain yang menyebabkan 

upaya untuk melakukan pencegahan terhadap fraud adalah pertimbangan 

kerugian. 

Bagi pemeriksa intern, untuk melakukan pengawasan yang baik harus 

memiliki sikap profesionalisme, menurut Hiro (2006:20-27) kriteria – kriteria 

sikap profesionalisme pemeriksa intern adalah sebagai berikut: 

1. Independensi 

Pemeriksa intern harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya dan memeriksa apa adanya. 

2. Kemampuan profesional 

Pemeriksa intern harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional. 

3. Lingkup pekerjaan  

Lingkup pekerjaan pemeriksa intern harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang 
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dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang 

diberikan. 

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan  

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, serta 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindak lanjuti. 

5. Manajemen bagian audit internal 

Pimpinan unit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Amrizal (2004) menyatakan fraud sangat mungkin terjadi. Pencegahan saja 

tidaklah memadai, auditor internal harus memahami cara mendeteksi secara dini 

terjadinya fraud-fraud yang timbul. Auditor internal sebaiknya memiliki cukup 

pemahaman tentang fraud untuk dapat mengidentifikasi adanya indikasi bahwa 

fraud mungkin telah terjadi. 

Sejak tahun 2005 hingga 2011, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah 

merekomendasikan penyelesaian kerugian negara terhadap BUMN (termasuk 

anak perusahaan) sebesar Rp. 20.397.233.650.000. Laporan KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi) tahun 2011 juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 

sampai dengan 2011 terdapat pengaduan terhadap BUMN/BUMD sebanyak 

36.001 kasus. Praktik kecurangan di BUMN ini pada akhirnya menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi dan mengurangi efisiensi BUMN. (www.bpk.go.id). 

Fenomena yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN di Kota Bandung 

yaitu pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) terjadinya fraud pada salah 

satu unit kebun, Juru timbang pabrik melalukan kecurangan timbangan plasma 

dan bekerja sama dengan petani dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan 
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Januari 2014 dan menikmati hasil kecurangan sebesar Rp. 61.000.000. Dengan 

terjadinya kecurangan ini maka perlunya auditor internal yang profesional untuk 

mendeteksi lebih dini kecurangan yang ada pada unit kerja perusahaan agar 

perusahaan dapat terhindar dari kerugian. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan.” 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, masalah yang diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero) Bandung. 

2. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap 

pendeteksian kecurangan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara sikap 

profesionalisme auditor internal terhadap temuan kecurangan auditor internal 

dalam perusahaan. 
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Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris : 

1. Untuk mengetahui profesionalisme auditor internal di PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero). 

2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap 

pendeteksian kecurangan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya 

akan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Penulis 

Memberi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya 

pengaruh profesionalisme terhadap pendeteksian kecurangan serta 

pemenuhan salah satu syarat akademis dalam menempuh ujian sarjana 

lengkap pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Widyatama. 

2. Perusahaan 

Memberikan masukan kepada perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

pentingnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap 

pendeteksian kecurangan di perusahaan sebagai penunjang terciptanya 

keefektifan yang dilaksanakan perusahaan dan meningkatkan kesadaran 

perusahaan tentang kecurangan–kecurangan yang timbul dalam 

perusahaan yang sehat. 
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3. Pembaca 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu akuntansi, 

khususnya mengenai pendeteksian kecurangan oleh sikap profesionalisme 

auditor internal. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang 

berlokasi di Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung. Adapun waktu penelitian ini 

dilakukan pada bulan Oktober 2014 hingga Desember 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


