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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini membutuhkan 

ketahanan ditengah sengitnya persaingan. Salah satu usaha untuk menciptakan 

ketahanan dan daya saing bagi perusahaan ialah dengan menggunakan internal 

auditor. Internal audit adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pengawas 

perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi dan 

kegunaan catatan-catatan (akuntansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang 

terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, 

dan kegiatan yang diaudit (Soeharmoro,2012). 

Seiring perkembangan perusahaan di seluruh sektor baik itu pemerintahan 

maupun swasta yang mulai kompleks menyebabkan keterbatasan kemampuan 

manajemen untuk melakukan pengendalian dan pengawasan perusahaan sehingga 

menjadikan audit internal sebuah fungsi yang semakin penting. Badan Pemeriksa 

Keuangan (2013) menyatakan bahwa, penerapan sistem pengendalian intern yang 

efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu menjadi sangat penting 

mengingat jumlah aset negara yang dikelola oleh BUMN sangat signifikan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
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dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

Menurut Tugiman (1996: 9), era globalisasi akan mempertajam 

persaingan-persaingan di antara perusahaan, sehingga perlu pemikiran yang 

semakin kritis atas pemanfaatan secara optimal penggunaan berbagai sumber dana 

dan daya yang ada. Agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan berkembang 

diperlukan upaya penyehatan dan penyempurnaan meliputi peningkatan 

produktivitas, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. 

Menghadapi hal ini, berbagai kebijakan dan strategi terus diterapkan dan 

ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajemen antara lain meningkatkan 

pengendalian perusahaan. 

Beberapa tahun terakhir, manajemen perusahaan banyak yang 

mengkhawatirkan timbulnya kecurangan (fraud) di lingkungan perusahaannya 

akibat dari krisis global. Krisis global telah menggerus laba BUMN dan 

menyebabkan konglomerat Indonesia kehilangan sekitar 60 persen kekayaannya, 

dan juga telah mengakibatkan kurang lebih 30.000 pekerja kehilangan 

pekerjaan/penghasilan (Purna, dkk, 2009). 

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam  

pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir 

sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan 

terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah 

terjadi kecurangan tersebut. (Amrizal, 2004). Terdapat tiga karakteristik umum 

dalam tindakan kecurangan. yaitu: 1) Tekanan atau insentif, yaitu adanya tekanan 
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kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh pelaku kecurangan, 2) Kesempatan: adanya 

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kecurangan, 3) 

Rasionalisasi: adanya justifikasi oleh pelaku atas tindakan kecurangan yang 

dilakukannya (The Institute of Internal Auditors, 2009: 2). 

Kecurangan di BUMN dapat menyebabkan kerugian negara. Menurut 

Akbar (2014), kerugian negara merupakan akibat dari perbuatan yang bersifat 

melawan hukum melalui penyalahgunaan wewenang, kesempatan dari seseorang 

atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri. Intinya, kerugian keuangan negara 

merupakan akibat dari tindak pidana korupsi dengan modus melawan hukum dan 

unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 

Kasus Terjadinya kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu 

pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan bagi suatu perusahaan. 

Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa banyak kerugian. Meski 

belum ada informasi spesifik di Indonesia, namun dalam artikel yang dikeluarkan 

oleh www.iaikap@akuntanpublik.org, dituliskan bahwa pada saat rapat kerja 

dengan DPR pada tanggal 19 Mei 2005, Menteri BUMN melaporkan adanya 

dugaan korupsi pada 16 BUMN. Banyaknya korupsi ini merupakan indikasi 

bahwa tata kelola perusahaan kecenderungan tidak berjalan optimal, Standard 

Operasional Procedure (SOP) sering dilanggar, Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

kurang diperdayakan, dan fungsi-fungsi Satuan Pengawasan Intern  dikerdilkan 

oleh dewan direksi. (www.iaikap@akuntanpublik.org). 

Menurut hasil penelitian Gusnardi (2009: 143), peran yang optimal dari 

Komite Audit, penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan 

http://www.iaikap@akuntanpublik.org/
http://www.iaikap@akuntanpublik.org/
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Tata Kelola Perusahaan dapat mencegah terjadinya Kecurangan dalam 

perusahaan. Penelitian Santoso (2008), menghasilkan bahwa penerapan akuntansi 

sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi 

pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: 

“PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN 

KECURANGAN (FRAUD)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis mengidentifikasikan masalah 

yang diteliti adalah: 

1. Apakah audit internal telah dilakukan secara memadai di 

PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 

2. Apakah audit internal dapat berperan dalam pencegahan kecurangan di 

PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan di 

PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dan 

informasi yang berkaitan dengan peran audit internal dalam pencegahan 

kecurangan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah audit internal telah dilakukan secara 

memadai di PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 

2. Untuk mengetahui apakah audit internal dapat berperan dalam 

pencegahan kecurangan di PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam mencegah kecurangan 

di PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 

 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitrian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi: 

1. Bagi penulis, untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal 

dalam pencegahan kecurangan dan menambah ilmu serta wawasan 

penulis mengenai kajian yang diteliti dan sebagai syarat dalam 

menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi peniliti selanjutnya,hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dan sebagai bahan informasi tambahan dan diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan gambaran bagi mahasiswa khususnya 

Jurusan Akuntansi. 

4. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

untuk perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas 

kerjanya 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di PT.Telekomunikasi Indonesia. Tbk kantor 

pusat berlokasi di Jl. Japati No. 1 Bandung 40133. Dengan waktu penelitian 

dilaksanakan dari Oktober 2014 sampai dengan selesai. 


