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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Peranan

Menurut Soerjono (2002:22) definisi peranan adalah sebagai berikut:

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka
ia menjalankan suatu peranan”.

Dari definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa usaha audit

internal dalam mendeteksi risiko terjadinya fraud dapat memberikan

kelangsungan dan kemajuan organisasi.

Konsep tentang peranan menurut Komaruddin (1994;768) sebagai berikut:

1. Bagian utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen,

2. Pola penilaian yang diharapkan dalam menyertai suatu status,

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok,

4. Fungsi seseorang dalam kelompok,

5. Fungsi yang diharapkan seseorang atau menjadi karakteristik yang ada

padanya,

6. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan dapat

memberikan petunjuk bahwa usaha audit internal dalam mendeteksi risiko

terjadinya fraud yang kemungkinan terjadi dapat berguna untuk kelangsungan dan

kemajuan organisasi itu sendiri.
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2.2 Audit

Audit merupakan bagian dari fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian

terdiri dari pengawasan dan tindak lanjut. Pengawasan yang dilakukan dari dekat

dan langsung pada objek yang diperiksa disebut audit. Dalam setiap audit akan

terjadi proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi adalah kenyataan

yang ada atau keadaan sebenarnya yang melekat pada objek yang diteliti. Kriteria

adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diteliti. Suatu audit akan

menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

2.2.1 Pengertian Audit

Menurut Arens et al (2010:4) audit adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantitative
information of an economic entity to determine and report on the degree of
correspondence between those assertion and established criteria, auditing
should be done by a competent, independent person.”

Menurut PSAK - Tim Sukses UKT Akuntansi (2006) auditing adalah:

“Suatu proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang
aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian dan melihat bagaimana tingkat
hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan dan
menkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan

(auditing) merupakan suatu proses pengumpulan penilaian bukti yang dilakukan

oleh orang yang independen dan kompeten mengenai informasi kuantitatif dari

suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan memberikan pendapat mengenai wajar atau

tidaknya laporan keuangan sebuah perusahaan.
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2.2.2 Jenis-jenis Audit

Arens et al (2010:12-14) mengelompokkan jenis-jenis audit ke dalam tiga

tipe, yaitu:

1. Operational Audits

2. Compliance Audits

3. Financial Statement Audits

Penjelasan dari tiga tipe audit diatas dapat diartikan bahwa:

1. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan

metode operasi suatu organisasi. Pada saat selesainya audit operasional,

biasanya manajemen mengharapkan rekomendasi auditor untuk

meningkatkan kegiatan operasinya.

2. Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah klien telah

mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan, seperti

pelaksanaan ketentuan upah minimum, pelaksanaan undang-undang

perpajakan, dan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan

perusahaan.

3. Audit laporan keuangan bertujuan untuk apakah laporan keuangan secara

keseluruhan informasi yang diuji telah disajikan sesuai dengan kriteria

yang telah ditentukan. Pada umumnya kriteria yang telah ditetapkan

tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar

Akuntansi Keuangan (SAK).
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Dari berbagai jenis audit yang dilakukan kecuali audit laporan keuangan,

keseluruhan audit memiliki tujuan yang hampir sama yaitu menilai bagaimana

manajemen bagaimana mengoperasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang

dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.3 Audit Internal

Audit internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai

tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Perlunya konsep audit internal

dikarenakan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan.

Profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai dengan

tuntutan perkembangan dunia usaha. Semakin besar suatu perusahaan maka

semakin luas pula rentang pengendalian  yang dipikul pimpinan, sehingga

manajemen harus menciptakan suatu pengendalian intern yang efektif untuk

mencapai suatu pengelolaan yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat

dan biayanya.

Audit internal yang dilakukan dalam suatu perusahaan merupakan

kegiatan penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat

berdasarkan atas kebijakan dan rencana perusahaan, sebagai salah satu fungsi

dalam upaya mengawasi aktivitasnya. Audit internal juga merupakan aktivitas

pendukung utama untuk tercapainya tujuan pengendalian internal. Ketika

melaksanakan kegiatannya, audit internal harus bersifat objektif dan

kedudukannya dalam perusahaan adalah independen.
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2.3.1 Definisi Audit Internal

Definisi Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI)

tahun 2004:

“Audit internal adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu
organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, finansial, dan kegiatan
lainnya, sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan.
Pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi
dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian”

Pengertian audit internal menurut Tugiman yang mengacu pada The

Institute of Internal Audit (IIA) mendefinisikan audit internal (2013:11) sebagai

berikut:

“Internal auditing is independent, objective assurance and
consultingactivity designed to add value and improve an organization’s
operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringin a
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness
of risk management, control, and governance process”

Definisi audit internal yang telah disebutkan oleh IIA dapat diartikan

sebagai aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi

yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Aktifitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa

pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan

efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
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Perbandingan konsep inti pengertian audit internal terdapat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan konsep inti pengertian audit internal yang lama dan baru

Lama (1947) Baru 1999
1. Fungsi penilaian independent yang

dibentuk dalam suatu organisasi
1. Suatu aktivitas independen objektif

2. Fungsi penilaian 2. Aktivitas pemberian jaminan
keyakinan dan konsultasi

3. Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas
organisasi sebagai bentuk jasa yang
diberikan bagi organisasi sebagai
bentuk jasa yang diberikan bagi
organisasi

3. Dirancang untuk memberikan suatu
nilai tambah serta meningkatkan
kegiatan organisasi

4. Membantu agar para anggota
organisasi dapat menjalankan
tanggung jawabnya secara efektif

4. Membantu organisasi dalam usaha
mencapai tujuan

5. Memberi hasil analisis, penilaian,
rekomendasi, konseling, dan informasi
yang berkaitan dengan aktivitas yang
dikaji dan menciptakan pengendalian
efektif dengan biaya yang wajar

5. Memberikan suatu pendekatan
disiplin yang sistematis untuk
mengevaluasi dan meningkatkan
keefektivan manajemen risiko.
Pengendalian dan proses pengaturan
dan pengelolaan organisasi

Sumber: Tugiman, 2008:19

Dari beberapa definisi tentang audit internal di atas, dapat disimpulkan

beberapa poin penting yaitu:

1. Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu

organisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan penilaian

tersebut adalah pegawai perusahaan atau organisasi tersebut.

2. Dalam pengukuran yang dilakukan auditor internal, independensi dan

objektivitas harus dipegang.

3. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

pengendalian dan proses pengelolaan organisasi.



15

4. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik

Finansial maupun non finansial.

5. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan

dijalankan sesuai target dalam mencapai tujuan organisasi.

2.3.2 Fungsi, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi

landasan tindakan manajemen selanjutnya.

Standar Profesi Audit Internal (2004;19) menyatakan bahwa:

“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit
internal secara efektif dan efesien untuk memastikan bahwa kegiatan
fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi”

Selain memiliki fungsi, audit internal juga memiliki tujuan. Audit internal

bertujuan untuk membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan

tanggung jawab secara efektif dengan jalan memberikan analisis, penilaian,

rekomendasi, saran, dan keterangan dari kegiatan operasional perusahaan yang

diperiksanya.

Menurut Tugiman (2008:2) tujuan dari Audit internal adalah:

“Membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung
jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Audit Internal
menyediakan bagi mereka analisis, penilaian rekomendasi, nasihat, dan
informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.”

Berdasarkan pengertian tersebut tujuan audit internal adalah memberikan

pelayanan kepada perusahaan untuk membantu semua anggota perusahaan

tersebut. Bantuan yang diberikan sebagai tujuan akhir agar semua anggota

perusahaan dapat melakukan semua tanggung jawab yang diberikan dan
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dibebankan kepadanya secara efektif. Audit internal membantu manajemen dalam

hal mencari kemungkinan yang paling baik dalam penggunaan sumber modal

secara efisien dan efektif, termasuk efektivitas pengendalian dalam biaya wajar.

Semua bantuan audit internal tersebut diberikan melalui analisis-analisis,

penilaian, saran-saran, bimbingan dan informasi tentang aktivitas yang diperiksa.

Lingkup penugasan audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal

(2004;20) adalah sebagai berikut:

“Fungsi Auditor internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi
terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan
governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan
menyeluruh.”

Lingkup penugasan audit internal, yaitu:

1. Pengelolaan risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan

kontribusi terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2. Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan,

efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong

peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

3. Proses Governance

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang

sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-

tujuan berikut:
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a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam

organisasi

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan

akuntabilitas

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada

unit-unit yang tepat dalam organisasi

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan

eksternal serta manajemen.

Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas

dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya

administratif maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa

fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya

roda perusahaan. Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai mata-

mata tetapi merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap

permasalahan yang dihadapi

Ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal Auditors

(2009;8) menyatakan bahwa:

“The scope of internal auditing should encompass the examination and
evaluation of the adequacy and effectiveness if the organization’s system
of interna control and the quality of performance in carrying out assigned
responsibilities”

Menurut Sawyer, yang dikutip Hiro Tugiman (2008;9) mendefinisikan

ruang lingkup fungsi audit internal sebagai berikut:
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“The internal audit activity should evaluate and contribute to the
improvement of risk management of risk management, control, and
governance processes using a systematic and disciplined approach.”

Pendapat IIA di atas dapat diartikan bahwa ruang lingkup audit internal

harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan

efektivitas sistem organisasi pengendalian intern dan kualitas kinerja

dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan menurut

Sawyer pengertian tersebut menjelaskan bahwa aktivitas audit internal

meliputi penilaian dan pengkontribusian perbaikan dari manajemen risiko,

proses pengaturan dan pengelolaan organisasi dengan menggunakan suatu

pendekatan disiplin yang sistematis.

Perkembangan terbaru berdasarkan standar 2100 kode etik profesional

audit internal mengenai Nature of  work menurut IIA (2011:29) yaitu:

“The internal audit activity must evaluate and contribute to the
improvement of governance, risk management, and control processes
using a systematic disclipined approach.”

Pendapat tersebut artinya bahwa kegiatan audit internal harus

mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen

risiko, dan proses pengendalian menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang

sistematis.

2.3.3 Tahap-Tahap Pelaksanaan Audit Internal

Di dalam pelaksanaan audit internal terdapat tahap-tahap penting yang

harus dilaksanakan agar dapat menghasilkan suatu infoormasi yang dibutuhkan

oleh manajemen agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
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Auditor dalam melaksanakan auditnya memiliki langkah-langkah kerja. Langkah-

langkah kerja tersebut dijelaskan oleh Tugiman (2006;53) sebagai berikut:

1. Perencanaan pemeriksaan mencakup:

a. Penetapan  tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang

kegiatan yang akan diaudit

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan

audit

d. Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu

e. Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan

yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam audit, serta untuk

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan

diperiksa.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah

mengumpulkan, menganalisis, mengintrepestasi, dan membuktikan

kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Hal ini

meliputi:

a. Mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang

berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup kerja audit.

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna

untuk membuat dasar yang logis bagi temuan audit dan

rekomendasi
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c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan

contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi.

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian

kebenaran informasi diawasi.

3. Hasil pemeriksa intern harus dilaporkan

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus terus menerus

meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan

bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan

tindakan yang tepat.

Menurut Sawyers (2009:281) pelaksanaan audit internal merupakan

tahapan penting yang dilakukan oleh seorang auditor internal dalam proses

auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit

internal. Dalam pelaksanaan audit internal terdapat teknik-teknik audit yang

dilakukan sesuai dengan kondisi. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan

dalam berbagai kondisi, yaitu:

“Teknik-teknik audit seperti melakukan pengamatan, mengajukan
pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan
mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi”.

2.3.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, seorang auditor internal dituntut untuk

mempunyai berbagai kecakapan teknis dan teoritis yang memadai, yang disertai

dukungan yang tegas dari manajemen, sehingga dengan adanya dukungan tersebut

diharapkan dapat diperoleh suatu umpan balik dari manajemen, saran dan temuan-
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temuan akan diperhatikan dan diadakan tindak lanjut, karena audit yang dilakukan

adalah untuk dan atas nama manajemen.

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Standar Profesi

Audit Internal (2004;15) menyebutkan bahwa:

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus
dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan
Standar Profesi Audit Internal, dan mendapat persetujuan dari pimpinan
dan dewan pengawas organisasi”

Jadi dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit

internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal.

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001;322.1) mengemukakan

tanggung  jawab auditor internal sebagai berikut:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain
kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang
setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung
jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang
berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.”

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wewenang dan

tanggung jawab auditor internal adalah sebagai berikut:

1. Memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan

tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode

etik yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

2. Audit internal bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan dari

manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal

untuk bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak
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dibatasi, dan menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki

kewenangan atau tanggung jawab kegiatan yang mereka periksa.

2.3.5 Kode Etik Audit Internal

Kode etik dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku individu agar

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

seseorang dari anggota profesi tertentu dapat menyebabkan berkurangnya rasa

kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi secara keseluruhan.

Seperti halnya profesi lain, profesi audit internal juga mempunyai kode

etik tertentu. Kode etik menurut Standar Profesi Audit Internal (2004;28) adalah

sebagai berikut:

“Kode etik adalah prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi dan
praktek-praktek internal auditing, serta aturan perilaku yang menjelaskan
perilaku yang diharapkan dari seorang auditor internal.”

Kode etik tersebut memerintahkan auditor internal untuk mendukung

kepentingan dan kesejahteraan organisasi, dengan cara sebaik mungkin,

menjalankan kode etik, serta menghindarkan diri dari aktivitas ilegal atau yang

sepantasnya tidak dilakukan.

Sejalan dengan pernyataan  tentang tanggung jawab auditor internal, kode

etik tidak memandang auditor internal sebagai pihak yang bebas atau terpisah dari

organisasi. Karenanya, kode etik tidak mengikat auditor internal dengan berbagai

tugas atau tanggung jawab terhadap pihak lain di luar perusahaan.
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2.3.6 Standar dan Pedoman Praktik Audit Internal

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal menerbitkan Standar Profesi

Audit Internal (SPAI). SPAI ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor

internal dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Konsorium Organisasi Profesi

Audit Internal (2004:5) SPAI terdiri dari 3 standar, yaitu:

1. Standar Atribut

Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan

pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal

2. Standar Kinerja

Standar kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal dan merupakan

ukuran kualitas pekerjaan audit, juga memberikan praktik-praktik terbaik

pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak

lanjut.

3. Standar Implementasi

Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar

implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar

implementasi untuk kegiatan assurance, standar implementasi untuk kegiatan

consulting, standar implementasi untuk kegiatan investigasi, dan standar

implementasi Control Self Assessment (CSA).

2.3.7 Laporan Audit Internal

Laporan audit internal merupakan suatu refleksi dan pandangan

profesional seorang pemeriksa. Pelaporan yang efektif dihasilkan oleh kualitas
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yang baik dari kerja sebelumnya. Namun, pemeriksaan yang baik akan sia-sia

hanya karena cara pelaporan yang tidak memadai.

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit laporan yang

ditunjukkan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk

meperkuat sistem pengendalian internal, untuk menentukan ditaatinya prosedur

atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa

pengendalian internal yang ditetapkan cukup baik, ekonomis dan efektif. Oleh

karena itu, auditor internal haruslah melaporkan kepada manajemen apabila

terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara

perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi

perbaikan tersebut.

Laporan audit dianggap baik jika memenuhi persyaratan yang

dikemukakan Hiro Tugiman dan dikutip oleh Nova Paulina (2009:23) sebagai

berikut:

1. Objektivitas

Suatu laporan audit objektif membicarakan pokok persoalan dalam audit,

bukan perincian procedural atau hal-hal yang diperlukan dalam proses.

2. Kewibawaan (Authoritativeness)

Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan

mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat

dalam pelaporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan

menerima temuan, simpulan dan rekomendasi auditor internal, namun
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mereka cenderung untuk tidak menolak. Hal tersebut dikarenakan mereka

percaya pada laporan yang dibuat oleh auditor internal.

3. Keseimbangan

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran

tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realitas.

4. Cara penulisan yang profesional

Laporan yang ditulis secara professional adalah laporan yang ditulis

dengan memperhatikan sejumlah unsur, yaitu struktur, kejelasan,

keringkasan, nama laporan dan pengendalian.

2.4 Auditor Internal

Auditor internal sangat dibutuhkan bagi sebuah organisasi. Dengan adanya

auditor internal perusahaan dapat terkendali. Auditor internal dapat memberikan

nilai tambah dan peningkatan dalam operasi organisasi.

2.4.1 Pengertian Auditor Internal

Auditor internal ialah orang yang melaksanakan aktivitas pemeriksaan.

Seorang auditor internal berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap

kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat

mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Definisi auditor

internal menurut Mulyadi (2010:29) auditor internal adalah:

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan
(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
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penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.”

Audit internal membantu manajemen dalam merancang dan memelihara

kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern. Audit internal juga

bertanggungjawab untuk meningkatan operasi organisasi serta menilai kecukupan

dan keefektifan dari masing-masing sitem pengendalian yang memberikan

jaminan kualitas dari proses pelaporan keuangan.

2.4.2 Kompetensi Auditor Internal

Fungsi audit internal tidak hanya terbatas kepada masalah keuangan saja,

melainkan juga meliputi seluruh aspek dan aktivitas yang ada di dalam

perusahaan. Dengan dasar ini, maka auditor internal dituntut untuk memiliki

kompetensi yang tinggi, yaitu dengan mengembangkan kemampuan

profesionalnya secara berkelanjutan.

Kompetensi menurut Tugiman (2006:18) adalah sebagai berikut:

“Kompetensi adalah kemampuan profesional yang merupakan tanggung
jawab dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksa internal.”

Kompetensi setiap auditor internal merupakan tanggung jawab dari bagian

audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan harus

menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki

pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk

melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Melihat banyak beban yang

harus dipikul oleh tim audit internal, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang

sesuai akan kompetensi dasar (basic competency) yang sama bagi para auditor.
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Menurut Valery G. Kumaat (2011: 25-27) dijelaskan kompetensi audit

internal mulai dari head of department hingga para pelaksana sebagai berikut:

1. Soft Competency Audit Internal: Menentukan Sosok Audit yang Ideal

Kepribadian atau karakter positif yang kuat sekarang ini diakui sebagai

penentu keberhasilan seseorang dalam meniti karir, lebih dari bekal

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sosok audit internal yang

ideal harus memiliki keunikan tersendiri, yaitu perpaduan karakter yang

jarang dijumpai pada posisi atau profesi lain. Karena harus independen

dalam mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan akar masalah hingga

mengeluarkan rekomendasi solusi, integritas menjadi hal yang tidak dapat

ditawar.

2. Hard Competency Audit Internal: Menentukan Bobot Auditor

Meskipun Soft Competency memegang peranan penting, auditor juga

dituntut memiliki tingkat berpikir, pengetahuan, dan keterampilan (Hard

Competency) di atas rata-rata, tepatnya sebuah kombinasi kompetensi yang

terdiri dari Analytical Thinking, Multi-Dimensional Knowledge, dan

Advisory Skill.

2.4.3 Audit Internal Pada Sektor Publik

Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih

dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (selanjutnya di

singkat dengan nama Inspektorat) merupakan suaru lembaga pengawasan di

lingkungan pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota,
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memerankan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan

keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah

daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

2.5 Risiko

Tata kelola perusahaan menyediakan struktur mengenai tujuan yang

hendak dicapai oleh perusahaan dan audit internal dilakukan untuk membantu

perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai tujuan, perusahaan

akan menghadapi risiko. Risiko ini mungkin akan timbul di dalam perusahaan.

2.5.1 Pengertian Risiko

Risiko adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan

organisasi. Australian/ NZ Standard 4360 : 1999 mendefinisikan Risk sebagai

“The chance of something happening that will have or impact upon objectives”

(perubahan dari sesuatu yang terjadi yang akan mempuyai pengaruh terhadap

tujuan). Menurut Arthur Williams dan Richard, M. H. (1987) risiko adalah suatu

variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.

2.5.2 Jenis-Jenis Risiko

Untuk memperoleh gambaran tentang jenis-jenis risiko, yang dikutip dari

Soeisno Djojosoedarso (1999, hal. 3) risiko dapat dibedakan dengan beberapa

macam cara, antara lain:
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1. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam:

a. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang

apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa

disengaja; misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam,

pencurian, penggelapan, pengacuan dan sebagainya.

b. Risiko disengaja (risiko spekulatif), adalah risiko yang sengaja

ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian

memberikan keuntungan kepadany, seperti: risiko hutang-piutang,

perjudian, perdagangan berjangka (hedging) dan sebagainya

c. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat

dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya

satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir,

angin topan dan sebagainya

d. Risiko khusus adalah yang bersumber pada peristiwa yang mandiri

dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas,

pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.

e. Risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan

dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan

teknologi, seperti risiko keusangan, risiko penerbangan luar

angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua,

risiko kematian dan sebagainya.

2. Dapat-tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko

dapat dibedakan ke dalam:
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a. Risiko yang dapat diahlihkan kepada pihak lain, dengan

mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko

kepada perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi

asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan (pindah)

ke pihak perusahaan asuransi.

b. Risiko yang tidak dapat diahlihkan kepada pihak lain, umumnya

meliputi semua jenis risiko spekulatif.

3. Menurut penyebabnya timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam:

a. Risiko internal: yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan

itu sendiri, seperti: kerusakan aktiva karena ulah karyawannya

sendiri, kecelakaan kerja, mismanajemen dan sebagainya.

b. Risiko eksternal: Risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari

luar perusahaan, seperti: risiko pencurian, penipuan, persaingan,

fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

(Sumber: Tunggal:2014)

2.6 Kecurangan (Fraud)

Pada kenyataannya fraud hampir terdapat di setiap lini pada organisasi,

mulai dari jajaran manajemen sampai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa

sampai ke pesuruh (office boy). Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan

oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. Dalam kehidupan sehari-

hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian pemerasan, penggelapan,

pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Umumnya
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terdapat dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan maupun ketidakberesan. Kekeliruan

adalah kesalahan yang timbul karena kesalahan manusia yang dilakukan oleh

manajemen, maupun karyawan yang disebabkan karena kesalahan. Sedangkan

ketidakberesan adalah kesalahan yang timbul karena kesengajaan dari pihak-pihak

tertentu dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

2.6.1 Pengertian Kecurangan (Fraud)

Pengertian fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) adalah sebagai

berikut:

“Dalam istilah sehari-hari, fraud dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam
terminologi awam fraud lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan
perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan,
pencurian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi,
kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.”

Pengertian kecurangan menurut The Institute of Internal Auditors (IIA)

yang dikutip oleh Soejono Karni (2000;34), yaitu:

“Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindak ilegal yang
bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat lakukan untuk manfaat dan
atau kerugian organisasi oleh orang diluar atau didalam organisasi.”

Sedangkan kitab undang-undang hukum pidana seperti yang dikutip oleh

Theodorus M. Tuankotta (2006;95) menyebutkan pasal-pasal yang mencakup

pengertian kecurangan (fraud) diantaranya:

“Pasal 362 Pencurian: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum.
Pasal 368 Pemasaran dan Pengancaman: Dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memaksa seseorang dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun
menghapuskan piutang.
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Pasal 372 Penggelapan: Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Pasal 378 Perbuatan Curang: Dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk, menyerahkan sesuatu
barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus
piutang”

2.6.2 Jenis-Jenis Kecurangan

Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008) jenis-jenis kecurangan

yang dikenal selama ini meliputi kecurangan-kecurangan berikut ini.

1. Employee embezzlement atau occupational fraud, yaitu kecurangan yang

dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalm organisasi.

Yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah organisasi atau

perusahaan.

2. Management fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen,

biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar

untuk keuntungan organisasi atau perusahaan. Untuk menarik investor,

manajemen merekayasa laporan keuangannya yang tidak baik menjadi

seolah-olah menguntungkan (hal ini dikenal juga sebagai fraudulent

financial reporting). Yang menjadi korban di sini adalah publik investor.

Bila dampaknya sangat material dan kasusnya terungkap, dapat

mengakibatkan kebangkrutan dan merugikan semua stakeholder

perusahaan. Management fraud ini termasuk dalam kategori kejahatan

kerah putih (white collar crime).
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3. Investment scam, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan membujuk

investor untuk menanamkan uangnya pada suatu bentuk investasi dengan

janji akan memperoleh hasil investasi yang berlipat dalam waktu cepat.

Untuk meyakinkan investor, pada awal mulai investasi investor diberikan

hasil seperti yang dijanjikan, tetapi pada waktu kemudian, macet.

4. Vendor fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau

organisasi yang menjual barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi

dibandingkan dengan kwalitasnya, atau barang/ jasanya tidak

direalisasikan walaupun pembeli telah membayar. Korbannya adalah

pembeli. Jika pembelinya suatu organisasi atau perusahaan, penjual sering

memberikan pengembalian (kickback) kepada petugas pembelian, karena

vendor fraud sering dilakukan dengan cara  berkolaborasi dengan pejabat

terkait.

5. Customer fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan pembeli/ pelanggan.

Pembeli tidak/kurang membayar harga barang/ jasa yang diterima,

korbannya adalah penjual.

6. Computer fraud, adalah kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak

program komputer, file data, sistem operasi, alat atau media yang

digunakan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem

komputernya dimanipulasi.
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2.6.3 Kondisi-Kondisi Penyebab Kecuranggan (Fraud)

Menurut Tunggal (2014) tiga kondisi kecurangan yang berasal dari

pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset diuraikan dalam SAS

99 (AU 316). Seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2.1, ketiga kondisi ini

disebut sebagai segitiga kecurangan (fraud triangel).

Gambar 2.1

Segitiga Kecurangan

1. Insentif/ Tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau

tekanan  atau tekanan untuk melakukan kecurangan.

2. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau

pegawai untuk melakukan kecurangan.

3. Sikap/ Rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis

yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan

Insentif/ Tekanan

Kesempatan Sikap/Rasionalis
asi
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yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup

menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Insentif/ Tekanan. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk

memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan

perusahaan. Sebagai contoh, penurunan laba mungkin mengancam kemampuan

perusahaan untuk memperoleh dan pembiayaan. Perusahaan juga mungkin

memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolak ukur para analis seperti

laba tahun sebelumnya, untuk memenuhi batasan akad utang, atau untuk secara

semu menaikan harga saham. Dalam beberapa kasus, manajemen akan

memanipulasi laba hanya demi menjaga reputasi mereka.

Kesempatan. Meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin

saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpungan

dalam industri yang melibatkan  pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh

lebih besar. Sebagai contoh, penilaian persediaan mengandung risiko salah saji

yang lebih besar bagi perusahaan yang persediaannya tersebar di banyak lokasi.

Risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika persediaan itu menjadi

usang.

Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi

dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji. Banyak kasus

pelaporan keuangan yang curang disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan

komite audit dan dewan direktur atas pelaporan keuangan.

Sikap/ Rasionalisasi. Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan

keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai
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kemungkinan laporan keuangan yang curang. Jika CEO atau manajer puncak

lainnya sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus

mengeluarkan prakiraan yang terlalu optimistik, atau terlalu cemas mengenai

pencapaian prakiraan laba yang dibuat analis, pelaporan keuangan yang curang

lebih mungkin terjadi. Karakter manajemen atau serangkaian nilai-nilai etis juga

mungkin mempermudah analis merasionalisasi tindakan yang curang.

2.6.4 Tanda-tanda Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Tanda-tanda fraud yang disebutkan oleh Tunggal (2001:61) antara lain

adalah:

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan

tahun-tahun sebelumnya.

2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan.

4. Pengendalian operasi yang tidak baik.

5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan.

Pernyataan itu memberikan penjelasan bahwa fraud dapat dideteksi dari

perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun sebelumnya.

Ini disebabkan karena laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi fraud

sehingga timbul perbedaan angka. Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung

jawab yang jelas juga dapat menimbulkan fraud karena karyawan dapat bertindak

semena-mena tanpa memperdulikan tanggung jawabnya.
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Karyawan harus dirotasi karena semakin lama karyawan ditempatkan di

bagian tertentu, mereka akan mengetahui banyak rahasia atau hal-hal penting yang

berkaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, pengendalian operasi harus berjalan

dengan baik agar sumber daya efisien dan efektif.

Fraud biasanya muncul bersamaan dengan red flag. Red flag dapat

didefinisikan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan

normal. Penjelasan lain, dapat dikatakan red flag adalah suatu indikasi akan

adanya sesuatu yang tidak biasa dan perlu penyidikan lebih lanjut.

Menurut Soejono Karni (2000:38) faktor pendorong atau indikasi

terjadinya kecurangan sebagai berikut:

1. Lemahnya pengendalian intern:

a. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan

b. Manajemen tidak menekankan perlunya peran intern control

c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal conflict interest

d. Internal auditor tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para

eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar.

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang:

a. Banyak hutang

b. Pendapatan rendah

c. Gaya hidup mewah

3. Tekanan non-financial

a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan



38

b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa

dikonsultasikan dulu kepada bawahannya

c. Penurunan penjualan.

4. Indikasi lain:

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai

b. Meremehkan integritas pribadi

c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan fraud

adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung

dengan adanya kesempatan karena perusahaan tidak menindak tegas pelaku fraud

sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku fraud.

2.6.5 Mencegah Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Menghadapi kemungkinan terjadinya kecurangan, tindakan yang paling

baik dan murah (cost effective) adalah dengan berusaha menghindari atau

mencegahnya. Ada beberapa upaya komprehensif dalam memerangi kecurangan

selain pencegahan (prevention), yaitu pendeteksian (detection) bila telah

ditemukan gejala kecurangan, investigasi (investigation) bila telah diyakini

kecurangan sedang atau telah terjadi, dan tindakan hukum (legal action). Tahap

selain pencegahan tersebut, pada akhirnya juga akan membantu atau memberi

feedback pada pencegahan, namun kalau bisa harus diusahakan kecurangan

jangan sampai terjadi.
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Dengan bertitik dari tiga elemen (fraud triangel) mengapa seseorang

melakukan kecurangan, dapat disimpulkan ada dua unsur yang menentukan

terjadinya kecurangan yaitu manusia dan sistem pengendalian dalam organisasi.

Manusia dengan nilai-nilai (values) hidup yang dianutnya, menentukan wujud

tingkah lakunya dalam pergaulan dan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya,

sedangkan sistem pengendalian dibangun untuk menghalangi atau menghambat

kemungkinan terjadinya kecurangan dan risiko-risiko lainnya karena sifat lemah

yang melekat pada diri manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencegahan kecurangan hanya

dapat dilakukan dengan:

1. Membina, memelihara dan menjaga mental/moral pegawai agar

senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi.

2. Membangun mekanisme sistem pengendalian intern yang efisien dan

efektif.

Kedua cara tersebut harus saling menggenapi satu sama lain.

Pencegahan kecurangan ini merupakan tanggung jawab manajemen.

Pimpinan bertanggung jawab membangun sistem dan nilai-nilai budaya yang

diperlukan, dan bersama dengan jajaran pejabat sampai tingkat terbawah

bertanggung jawab memelihara, menjaga dan menerapkannya di lingkungan

masing-masing. Auditor internal senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem

pengendalian intern dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan

kelemahan-kelemahan. Namun demikian, sebagai aparat pengawas fungsional,
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auditor internal dituntut juga untuk dapat mendeteksi kecurangan dan melakukan

investigasi bilamana kecurangan diyakini sedang atau telah terjadi.

1. Membangun budaya jujur, terbuka dan pemberian bantuan

a. Penerimaan pegawai yang jujur

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian (control

environment) yang positif, penerimaan pegawai merupakan

gerbang pertama masuknya orang-orang terpilih melalui seleksi

yang ketat. Pada awal mereka bertugas, harus diberikan orientasi

tugas dan pelatihan mewaspadai kecurangan. Suatu kajian

menunjukkan bahwa 25% dari praktik kecurangan dilakukan

pegawai dalam masa kerja tiga tahun pertama.

b. Menciptakan lingkungan/ suasana kerja yang positif

Kejujuran sulit ditumbuh kembangkan dalam suasana atau

lingkungan kerja yang tidak kondusif, misalnya upah rendah, tidak

ada perhatian pada prestasi karyawan dan kurangnya komunikasi.

Perlu diadakan komunikasi terbuka (open door policy) sehingga

pegawai bisa menyampaikan masalah-masalah atau keluhan-

keluhannya serta harapan-harapan mereka. Para pegawai harus

diberi pemahaman tentang situasi yang dihadapi perusahaan yang

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka. Ciptakan suasana

sehingga para pegawai merasa diperlukan secara adil sehingga

mereka merasa ikut memiliki perusahaan.

c. Penerapan aturan perilaku dan kode etik
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Pelanggaran atas aturan perilaku dan kode etik harus dikenakan

sanksi. Karena setiap fungsi/bidang kegiatan dalam perusahaan

(kepegawaian, keuangan, pembukuan, sistem informasi,

pembelian, produksi, pemasaran dan lain-lain) mempunyai ciri-ciri

tugas yang spesifik, aturan perilaku yang diterapkan pada setiap

fungsi/bidang kegiatan bisa berbeda.

d. Pemberian program bantuan bagi pegawai yang membutuhkan

Salah satu elemen dari fraud triangle adalah tekanan (pressure).

Bisa terjadi pada suatu saat tekanan yang menimpa pegawai

meningkat seperti adanya kebutuhan yang mendesak karena

keluarga sakit, biaya sekolah anak-anak atau bahkan terjerat

hutang. Jika tidak ada bantuan dan pertolongan, sangat mungkin

terjadi pegawai akan bertindak melanggar ketentuan dan

melakukan kecurangan. Suatu program pemberian bantuan

pegawai (employee assisstence program/EAP) harus dapat

mengenali mereka yang menghadapi kesulitan dan menyodorkan

bentuk-bentuk bantuan yang diperlukan.

2. Membangun sistem pengendalian intern

Ada beberapa sarana pengendalian (means of control) yang dapat

dipergunakan oleh pimpinan organisasi dalam membangun sistem

pengendalian intern-nya:

a. Struktur organisasi
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Dengan struktur organisasi (struktural dan fungsional), tugas-tugas

dibagi habis untuk dilaksanakan para pejabat dan pegawai dalam

organisasi. Rincian tugas dan tanggung jawab, sistem

pendelegasian wewenang dan koordinasi harus jelas.

b. Kebijakan

Kebijakan dalam sistem pengendalian manajemen merupakan

pedoman untuk bertindak dalam situasi dan kondisi yang diketahui

atau diperkirakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang

ditetapkan. Sifatnya membibing dan mengarahkan.

c. Prosedur kerja

Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang harus

dilalui. Pada setiap kegiatan ada rangkaian pekerjaan klerikal

(sequence of clerical operation). Kegiatan pembelian, misalnya,

ada penentuan kebutuhan, permintaan pembelian, permintaan

penawaran, pencatatan dan penerimaan barang. Setiap rangkaian

kerja ini dilaksanakan oleh petugas yang berbeda agar terjadi

internal check atau saling pengendalian otomatis.

d. Perencanaan  kerja

Perencanaan kerja, termasuk penganggaran, adalah rencana-

rencana yang disusun atas dasar asumsi dan sasaran-sasaran yang

realistis berdasarkan ketersediaan sumber daya termasuk dana,

tenaga dan waktu. Rencana yang realistis dapat menjadi patokan

untuk mengukur hasil pelaksanaannya, berhasil atau gagal.
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e. Pencatatan

Pencatatan atau pembukuan merekam semua aktivitas baik

keuangan maupun kegiatan lainnya berdasarkan dokumen-

dokumen yang sah. Pencatatan transaksi keuangan harus

dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntansi atau standar akuntansi

keuangan yang berlaku.

f. Pelaporan

Pelaporan harus dibuat secara berkala atau periodik berdasarkan

rekaman catatan yang ada. Pelaporan harus dibuat tepat waktu,

cermat dan lengkap.

g. Personalia

Personalia menentukan kualitas pelaksanaan tugas pegawai, maka

hanya orang-orang yang memenuhi syarat kualifikasi dan

kompetensi yang dapat direkrut sebagai pegawai. Selanjutnya

dilakukan pembinaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan agar

dapat menyesuaikan kemampuannya dengan perkembangan yang

terjadi.

h. Pemeriksaan (review) intern

Pemeriksaan atau review intern diperlukan untuk melihat apakah

semua sarana pengendalian lainnya yang telah digariskan benar-

benar telah dilaksanakan. Jika ditemukan kelemahan baik dalam

sistem maupun pelaksanaannya selalu diupayakan perbaikannya.

Sumber: Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008).
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2.6.6 Pendeteksian Kecurangan (Fraud)

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 211) Risiko yang dihadapi perusahaan

diantaranya adalah integrity risk atau risiko fraud yaitu risiko terjadinya fraud

oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal oleh perusahaan, atau

tindakan penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama balik atau reputasi

perusahaan atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Adanya risiko tersebut mengharuskan perusahaan untuk menyusun

tindakan pencegahan untuk menangkal terjadinya kecurangan. Namun,

pencegahan saja  tidaklah memadai, perusahaan harus memahami pula bagaimana

cara mendeteksi secara dini terjadinya fraud. Tindakan pendeteksian tersebut

tidak dapat digeneralisir ke semua fraud. Masing-masing jenis fraud memiliki

karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi fraud perlu kiranya

pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis fraud yang mungkin timbul di dalam

perusahaan.

Petunjuk adanya fraud biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala/

indikasi seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang,

dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari

rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya

karakteristik  tertentu, baik yang merupakan keadaan lingkungan maupun perilaku

seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/ situasi tertentu, perilaku/ kondisi

seseorang tersebut dinamakan red flag, symptom, atau fraud indicators. Meskipun

timbulnya red flag tidak selalu otomatis fraud namun red flag biasanya selalu
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muncul di setiap kasus fraud yang terjadi. Pemahaman, naluri dan analisis lebih

lanjut terhadap red flag sangat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh

bukti awal atau mendeteksi adanya fraud yang selanjutnya akan menentukan

berhasilnya pengungkapan fraud.

Menurut Dr. Steve Albrecht (2003) bahwa indikasi fraud dapat dikenali

atau dideteksi dari gejala-gejala atau tanda-tanda (red flag) sebagai berikut:

1. Anomali dokumentasi bukti transaksi meliputi antara lain:

a. Terdapat dokumen sumber transaksi yang hilang atau penggunaan

dokumen tidak asli (fotocopy) atau banyak dijumpai penggantian

dokumen.

b. Nama dan alamat penerima pembayaran sama dengan nama dan

alamat pembeli atau pegawai perusahaan.

c. Piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo dan berusia

sangat lanjut.

d. Jumlah item penyebab selisih yang direkonsiliasi banyak dan

belum tuntas atau berasal dari periode lalu.

e. Pembayaran dengan bukti transaksi duplikat (salinan).

2. Anomali Akuntansi meliputi antara lain:

a. Ayat (entry) jurnal yang salah atau tidak sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku baik salah dalam klasifikasi akun maupun

salah dalam pengukuran atau salah dalam saat pengukuran; dan

b. Buku besar (ledger) yang tidak akurat seperti ledger yang tidak

seimbang dan akun master atau akun kontrol pada buku besar
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(general ledger) tidak sama dengan jumlah akun dari customer

atau pemasok secara individual pada buku pembantu (subsidiary

ledger)

3. Kelemahan struktur pengendalian intern baik level transaksi maupun level

entitas meliputi antara lain:

a. Tidak ada pemisahan tugas

b. Tidak ada pengamanan yang memadai untuk aset

c. Tidak ada pengecekan dan penelaahan independen

d. Tidak ada otorisasi yang tepat

e. Mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian (control) yang

dibuat

f. Sistem akuntansi yang tidak memadai

4. Anomali dari prosedur analitis, contohnya antara lain:

a. Pendapatan yang meningkat dengan persediaan yang menurun

b. Pendapatan yang meningkat dengan piutang yang menurun

c. Pendapatan yang meningkat dengan arus kas masuk yang menurun

d. Persediaan yang meningkat dengan utang yang menurun

e. Volume penjualan yang meningkat dengan penambahan biaya per

unit yang menurun

f. Volume produksi yang meningkat dengan jumlah scrap yang

menurun

g. Persediaan yang meningkat dengan biaya pergudangan yang

menurun
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5. Gaya hidup mewah

6. Perilaku yang tidak biasa

7. Pengaduan dan komplain

Pendeteksian fraud dapat dilakukan secara proaktif sebagai berikut:

a. Pelaksanaan audit internal yang menerapkan proactive fraud auditing

b. Pengumpulan data intilijen terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi

pegawai

c. Penerapan prinsip pengecualian (exception) di dalam pengendalian dan

prosedur intern dimana setiap exception harus ditelusuri dengan cermat

d. Pelaksanaan review terhadap penyimpangan (variances) dalam kinerja

operasi (standar, tujuan, sasaran, anggaran, rencana)

e. Adanya laporan pengaduan dan keluhan atau whistleblower hotmail

f. Intuisi atasan pegawai atau sesama pegawai melihat kejanggalan atau

kecurigaan

2.6.7 Peranan audit internal dalam mendeteksi risiko terjadinya

kecurangan

Sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal (2004:120.2) tentang

pengetahuan menegnai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus

memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan

menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, Statement on Internal Auditing

Standars (SIAS no 3) tentang Deterrence, Detection, Investigation and Reporting

of Fraud (1985) memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana
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auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian

terhadap kecurangan. Adanya peran sebagai audit internal dapat membantu

perusahaan untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Namun

demikian, audit internal tidak bertanggungjawab atas terjadinya kecurangan yang

ada di dalam perusahaan, meskipun satuan kerja audit internal memikul tanggung

jawab besar dalam mencegah kecurangan.

Audit Internal harus mendeteksi sedini mungkin, apakah  terjadi

kecurangan di dalam perusahaan, mengevaluasi sistem pengendalian internal

aktivitas operasi perusahaan, dan membandingkan dengan kriteria yang

seharusnya, serta mengirimkan rekomendasi kepada pihak manajemen

perusahaan. Tahap selain pencegahan tersebut, pada akhirnya juga akan

membantu atau memberi feedback pada pencegahan, namun kalu bisa harus

diusahakan kecurangan jangan sampai terjadi.

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pada dasarnya, setiap organisasi diwajibkan untuk mematuhi standar dan

hukum yang ada. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat kekeliruan dan

ketidaksesuaian dengan standar dan hukum yang berlaku. Kekeliruan dan

ketidaksesuaian standar tersebut merupakan bentuk dari adanya kecurangan yang

meliputi kelemahan, kesalahan dan penggelapan. Kelemahan menggambarkan

kondisi atau kegiatan yang bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi termasuk

sistem yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Kesalahan (errors)

menunjukan adanya kekeliruan yang dilakukan secara tidak sengaja dan adanya
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ketidakberesan (irregularities) yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan

penggelapan adalah suatu usaha penyembunyiannya kesalahan dengan maksud

menipu pihak lain. Hal-hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada

di lingkungan organisasi itu sendiri dan biasanya dilakukan oleh individu yang

memiliki pengetahuan dan berpengalaman di bidangnya.

Audit internal sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencegah

kecurangan dalam suatu organisasi yang kegiatannya meliputi menguji dan

menilai efektivitas serta kecukupan sistem pengendalian intern yang ada dalam

organisasi. Fungsi audit internal ini dalam suatu perusahaan dapat berupa divisi,

departemen, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, sistem, atau proyek.

Tanpa audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit  tidak akan memiliki

sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. Hal ini sesuai

dengan definisi Audit Internal menurut Ratliff (1996;49):

“Internal auditing is an independent appraisal function established within
an organization to examine and evaluate its activities as a service to the
organization”

Pengertian Audit Internal menurut Tugiman yang mengacu pada The
Institute of Internal Auditors (IIA) mendifinisikan Audit Internal (2013:11)
sebagai berikut:

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting
activity designed to add value and improve an organisation's operations.
It helps an organisation accomplish its objectives by bringing a
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness
of risk management, control, and governance processes.”

Sedangkan ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal

Auditors (2009;8) menyatakan bahwa:

“The scope of Internal Auditing should encompass the examination an
evaluation of the adequacy and effectiveness of organization’s system of
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internal controland the quality of performance in carrying out assigned
responsibility”

Ruang Audit Internal (SPAI 2004;20) mendefinisikan ruang lingkup

fungsi Audit Internal sebagai berikut:

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi
terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan
governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan
menyeluruh”.

Jika fungsi audit internal secara memadai, maka kekeliruan dan

ketidaksesuaian dengan standar dapat diminimalkan, sehingga tujuan tata kelola

dapat tercapai. Untuk mencapai pemeriksaan tersebut, maka pekerjaan

pemeriksaan harus mencakup perencanaan, pemeriksaan, penelaahan terhadap

informasi, konfirmasi hasil telaahan dan penyampaian hasil pemeriksaan, serta

melakukan tindak lanjut terhadap berbagai hasil temuan termasuk kecurangan

yang terjadi di pemerintahan. Karenanya audit Internal mempunyai tanggung

jawab atas penyediaan informasi mengenai efektifnya suatu sistem pengendalian

intern dan mutu pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum. Informasi yang diberikan

mungkin akan berbeda bentuk perinciannya, tergantung pada kebutuhan dan

permintaan. Kualitas informasi yang dikomunikasikan tersebut, baik lisan maupun

tertulis, diantaranya sebagai berikut:

a. Akurat

b. Objektif

c. Ringkas

d. Jelas

e. Lengkap

f. Tepat waktu
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Kualitas informasi diatas harus dipenuhi untuk tetap menjaga eksistensi

operasional organisasi. Di sinilah peran audit internal diperlukan. Auditor internal

harus memperoleh keyakinan yang memadai bahwa operasional pemerintahan

telah dilaksanakan secara memadai dan tidak ada kecurangan (Fraud) yang

terjadi. Penyampaian hasil Audit ini berisi temuan-temuan termasuk kecurangan

yang terjadi di dalam organisasi.

Kecurangan (fraud) adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh

satu atau lebih individu dalam suatu manajemen yang terdiri dari pihak

pemerintahan, karyawan, dan pihak ketiga, yang melakukan tindak penipuan

untuk mendapatkan keuntungan secara illegal Coran (2008:545).

Fraud sering diartikan sebagai perbuatan curang yang dilakukan dengan

berbagai cara licik dan bersifat menipu serta sering tidak disadari oleh korban

yang dirugikan. Di instansi pemerintahan, dapat diartikan sebagai tindakan

sengaja melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan

keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain

bahkan merugikan keuangan negara. Unsur-unsur yang melatarbelakangin fraud

ini antara lain adanya hal yang tidak terduga (surprise), pencurian (theft), tipu

daya (trickery), licik (cunning), penyembunyian (concealment), dan pengubahan

(conversion).

Menurut  Effendi (2008) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pendeteksian kecurangan dan harus dimiliki oleh seorang auditor internal agar

dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pertama, memiliki keahlian (skill) dan

pengetahuan (knowledge) yang memadai dalam mengidentifikasi indikator
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terjadinya fraud. Kedua adalah memiliki sikap kewaspadaan yang tertinggi

terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian internal dengan melakukan

serangkaian pengujian (test) untuk menemukan indikator terjadinya fraud.

Luhur (2009), di dalam skripsinya ingin mengetahui apakah audit internal

yang memadai dapat mencegah terjadinya kecurangan. Variabel X diukur dengan

Audit Internal dan Variabel Y diuji dengan jumlah temuan kecurangan. Penelitian

ini lebih mengedepankan elemen-elemen dari Audit Internal yang membantu

mencegah suatu kecurangan. Hasil dari analisis data menunjukan bahwa

pelaksanaan Audit Internal pada operasional pemerintahan sudah cukup memadai

namun perlu ditingkatkan sehingga kecurangan pada pemerintahan dapat

diminimalisir karena gejala kecurangan dapat terdeteksi dengan tepat sebelum

kecurangan tersebut terjadi.

Kerangka pemikiran atau model analisis di atas dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Audit Internal Dinas
Pekerjaan Umum

Kabupaten Bulungan

Fungsi Audit Internal
yang memadai

Mendeteksi risiko
terjadinya kecurangan

(Fraud)
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Penelitian ini dilakukan penulis dengan merujuk pada penelitian

sebelumnya, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Anne Nurul Rahmaniar (01.08.012) dari

Universitas Widyatama Bandung yang lulus pada tahun 2013, dengan judul

Evektivitas Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Kasus Bappeda

Kabupaten Cirebon). Persamaan dengan penulis sekarang yaitu membahas seputar

audit internal di salah satu instansi pemerintah dan sama-sama membahas

kecurangan (fraud). Perbedaannya dengan skripsi saya adalah skripsi ini

membahas efektivitas audit internal di Bappeda, sedangkan skripsi saya

membahas bagaimana audit internal berperan di Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pelaksanaan Audit Internal akan dapat

membantu mendeteksi risiko terjadinya kecurangan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan pada bab 1, maka hipotesis

yang diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana suatu variabel

mempengaruhi variabel yang lainnya, yaitu pengaruh pelaksanaan audit internal

terhadap terjadinya kecurangan. Rancangan pengujian hipotesis ini dimulai

dengan penetapan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).

Ho: Audit Internal tidak berperan dalam mendeteksi risiko terjadinya

kecurangan (fraud)

Ha: Audit Internal berperan dalam mendeteksi risiko terjadinya kecurangan

(fraud).


