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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecurangan korporasi dan pelanggaran organisasional telah menjadi

perhatian masyarakat dunia. Semakin banyaknya kasus-kasus besar yang terkait

dengan masalah keuangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan

kantor akuntan publik telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

profesionalisme dan perilaku etis profesi akuntansi semakin menurun. Sikap

skeptis masyarakat tersebut sangat beralasan karena banyak laporan keuangan

suatu perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tetapi pada

kemudian hari perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut

diperoleh (Setyadi, 2008).

Kesalahan yang timbul pada laporan keuangan tidak semua dapat disebut

sebagai fraud (kecurangan), karena kesalahan yang ada dalam laporan keuangan

juga dapat disebut sebagai kekeliruan karena dilakukan secara tidak sengaja

(Marcellina dan Sugeng, 2009). Di Indonesia kesalahan pada laporan keuangan

lebih banyak digolongkan dalam kategori fraud (kecurangan) karena kesalahan

yang timbul dilakukan secara sengaja. Survey oleh KPMG menemukan bahwa

44% dari perusahaan yang disurvey telah mengalami beberapa bentuk penipuan

dalam 12 bulan terakhir, dan lebih dari setengah perusahaan mengalami

peningkatan kecurangan. Rata-rata penipuan juga terdeteksi oleh seseorang

informing yang bekerja dalam jangka panjang karena dianggap tahu bagaimana



2

untuk mengeksploitasi kelemahan kontrol. Pengendalian terhadap penipuan yang

efektif memerlukan komitmen manajemen, imajinasi dan inisiatif (Rickard, 2013).

Survey lain mendeteksi skandal akuntansi dan kecurangan korporasi telah menjadi

berita hangat di dunia perekonomian dan keuangan. Kecurangan korporasi yang

umum terjadi adalah kecurangan laporan keuangan (Financial Statement Fraud)

didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk

salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor (The

Asociation of Certified Fraud Examiners, 2000).

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan

oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal dengan

menyajikan informasi yang faktual, akurat, objektif, dan informatif yang cukup

untuk melakukan penafsiran tentang transaksi bisnis dan berguna untuk

memprediksi atau membandingkan earning power (Yadiati, 2007). Pengertian dan

tujuan laporan keuangan sudah jelas bahwa seharusnya laporan keuangan tidak

boleh mengalami kesalahan baik kekeliruan maupun fraud, karena dapat

merugikan banyak pihak terutama pihak-pihak yang berhubungan langsung

dengan laporan keuangan seperti pemegang saham, pihak eksternal, para

karyawan bahkan masyarakat. Berikut contoh kasus-kasus laporan keuangan yang

pernah terjadi :
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Tabel 1.1
Contoh Kasus Kecurangan dalam Perusahaan

No
Nama
Perusahaan

Jenis
Kecurangan Uraian Permasalahan

1 WorldCom

Pemalsuan
Konspirasi
dan Laporan
Keuangan

Perusahaan memalsukan milyaran  bisnis
rutin  sebagai belanja modal,  sehingga
labanya  overstated  sebesar $11 milyar
(http://ekonomiplanner.blogspot.com/201
4/06/contoh-kasus-manajemen-
keuangan.html)

2
PT. Kimia
Farma, Tbk

Manipulasi
Laporan
Keuangan

Manajemen Kimia Farma melaporkan
adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar
yang sebenarnya hanya sebesar Rp 99,56
miliar
(http://davidparsaoran.wordpress.com/200
9/11/04/skandal-manipulasi-laporan-
keuangan-pt-kimia-farma-tbk/)

3 IM3

Manipulasi
Laba dan
Penggelapan
Pajak

IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7
miliar untuk pembayaran pajaknya
(http://yukfuk.wordpress.com/2012/05/02
/perusahaan-asuransi-yang-memanifulasi-
laporan-keuangan/)

4 Enron
Manipulasi
Laporan
Keuangan

Enron menyembunyikan kewajiban-
kewajibannya dan kerugian yang timbul
sehingga keuntungan pada laporan laba
rugi akan menggelembung dan pada
akhirnya mengangkat harga sahamnya
(http://id.wikipedia.org/wiki/Enron)

(Sumber : Data diolah, 2014)

Berdasarkan contoh kasus di atas, banyak perusahaan besar yang sudah

menjalankan pengendalian internal tetapi tetap menimbulkan fraud pada laporan

keuangan. Fraud yang saat ini menjadi sorotan utama adalah fraud yang
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dilakukan oleh manajemen puncak atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu

instansi (Sie Infokum-Ditama Binbangkum, 2008).

Tidak ada organisasi yang terbebas dari kecurangan karena

permasalahannya kembali berkutat pada masalah manusia. Bagaimana bentuk

aturan dan prosedur yang disusun sangat dipengaruhi oleh manusia yang

menjalankan, karena tidak semua orang yang bersifat jujur dan berintegrasi tinggi.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan fraud adalah

masalah control yang memadai dan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi

pada kejujuran pribadi dan bersikap adil (Singlenton, 2010:31)

Pencegahan praktik kecurangan laporan keuangan dapat dilakuakan

dengan beberapa cara. (Wilopo, 2006) dalam penelitiannya mengemukakan

bahwa upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan

fraud laporan keuangan dapat dilakukan antara lain mengefektifkan pengendalian

internal termasuk penegakan hukum, perbaikan sistem pengawasan dan

pengendalian, pelaksanaan Good Governance, memperbaiki moral dari pengelola

perusahaan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen

terhadap perusahaan, negara dan masyarakat.

Pengandalian internal yang efektif membantu organisasi dalam pelaporan

keuangan, kepatuhan, dan korporasi. Pengendalian internal juga harus ditetapkan

sebelumnya dan diubah tanpa sepengetahuan manajemen, data yang diperoleh

harus mudah diakses dalam berbagai format dan tersedia untuk pengguna laporan

keuangan sehingga dapat diselidiki dan diperbaiki apabila terjadi kesalahan

transaksional. Pengendalian internal pada laporan keuangan artinya dapat
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memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara

wajar dan sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Sebuah sistem kontrol

internal yang kuat merupakan komponen penting dalam pencegahan fraud

(Laslett, Glen, dan Gavin, 2011)

Pada kenyataannya peningkatan kualitas pengendalian internal dan

pengawasan masih banyak yang belum efektif dikarenakan pengendalian internal

yang di jalankan oleh perusahaan tidak dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem

manajerial, sehingga menimbulkan fraud (kecurangan) pada sistem pengendalian

internal yang ada terutama pada manipulasi laporan keuangan. Untuk itu setiap

organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku

organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara

tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai untuk melaksanakan

sistem yang ada dalam pengendalian internal (Amrizal, 2004). Selain itu

meningkatkan kemungkinan deteksi melalu pencegahan merupakan solusi yang

lebih baik daripada berurusan dengan penipuan aktual atau kesalan yang

signifikan dalam bentuk fraud (Laslett, Glen, dan Gavin, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP

PENCEGAHAN FRAUD (Studi Kasus pada PT. eCOMPALINDO

Bandung).
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1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas permasalahan dalam skripsi ini

dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian internal di PT. ECOMPALINDO

2. Bagaimana pencegahan fraud di PT. ECOMPALINDO

3. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk memahami fungsi audit internal dalam

upaya pencegahan fraud (kecurangan) dan tujuan dilaksanakan penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal  pada PT.

ECOMPALINDO sudah memadai.

2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan fraud di PT. ECOMPALINDO.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap

pencegahan fraud di PT. ECOMPALINDO.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan

untuk mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu audit internal
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mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud

(kecurangan).

2. Kegunaan operasional / pemecahan masalah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pemecahan

masalah pencegahan fraud (kecurangan) yang dilakukan dengen

mengefektifkan pengendalian internal.

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. ECOMPALINDO yang berlokasi di Jl.

Soekarno Hatta No. 590 MTC Blok J30. Bandung 40286.


