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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat 

perusahaan dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan 

yang dilaksanakan perusahaan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya audit internal 

adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan cara  membantu karyawan 

perusahaan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Audit internal akan melakukan penilaian dengan tujuan untuk menguji dan 

mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi 

sehubungan dengan kegiatan yang akan diperiksa (Tugiman, 2006:11). 

Agar berhasilnya peran auditor dalam pencegahan dan pendeteksian 

adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan                  

dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan (Amrizal, 

2004). Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya 

penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak hak 

orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan 

didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja (Arens, et all,  

2008:430).  

Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk 

memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji 
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(misstatement) yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas 

akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. Salah saji itu terdiri dari dua 

macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Menurut standar 

pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah 

tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan 

keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (Koroy, 2008). 

Biasanya kecurangan ini tidak mudah untuk ditemukan. Kecurangan 

biasanya ditemukan karena suatu ketidaksengajaan ataupun disengaja. Dengan 

demikian manajemen perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya 

kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan yang dikelolanya. Untuk 

mengatasi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di 

dalam perusahaan, yang bertugas untuk mengevaluasi suatu sistem dan prosedur 

yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah 

diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian, dan 

pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit kerja 

perusahaan (Amrizal, 2004). 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:21), yang 

mengutip Standar Profesi Audit Internal, evaluasi sistem pengendalian internal 

harus mencakup : 

1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi. 

2. Keandalan dan integritas informasi. 

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pengamanan aset organisasi 
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Salah satu jenis kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh audit internal 

adalah pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Tipe kejadian ini merupakan 

aktivitas yang volumenya cukup tinggi dan secara normal dihadapi oleh audit 

internal. Kecurangan adalah suatu bentuk kejahatan. Ada banyak jenis kecurangan 

dan juga sebutan untuk kecurangan, diantaranya korupsi, penggelapan, pencurian, 

dan lainnya (Amrizal, 2004). 

Komisi Pemilihan Umum (2001), Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 

tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh 

kelompok, yaitu : 

1. Kerugian keuangan negara (dalam penelitian ini cenderung keruian keuangan 

perusahaan) 

2. Suap menyuap 

3. Penggelapan dalam jabatan 

4. Pemerasan 

5. Perbuatan curang 

6. Benturan kepentingan dalam jabatan 

7. Gratifikasi atau pemberian hadiah 

Sedangkan undang-undang terbaru yang mengatur tindak pidana korupsi 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 bahwa 

Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi 

yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan dan Pengadilan Tipikor 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
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yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar wilayah negara 

Republik Indonesia. 

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 Ikatan 

Akuntansi Indonesia, 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 (Ikatan 

Akuntansi Indonesia, 2009). 

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga terjadi 

tindakan kecurangan adalah PT PLN. Kejaksaan Agung memeriksa Direktur 

Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji sebagai saksi dalam penyidikan dugaan 

korupsi pelaksanaan pekerjaan lifetime extension (LTE) gas turbin (GT) 2.1 dan 

2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan tahun 2012. 

Pemeriksaan berkaitan dengan terkait dengan kronologis persetujuan pelaksanaan 

perubahan pengadaan flame turbine. Menurut dugaan Setia Untung Arimuliadi 

(Ketua Kejaksaan Agung), terjadi korupsi dalam pengadaan flame turbine, yang 

dimenangkan perusahaan asal Iran, Mapna Co. Kejaksaan menyatakan Mapna, 

yang bukan produsen spare part original equipment manufacture, seharusnya tak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_Negara_Indonesia
http://www.iaikap@akuntanpublik.org/
http://www.iaikap@akuntanpublik.org/
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lolos tender. Kejaksaan memperkirakan negara dirugikan Rp 25 miliar dalam 

pengadaan ini. Beberapa manajer PLN yang menjadi panitia lelang, dan direktur 

Mapna telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Masalah kecurangan lain yang dilakukan oleh PT PLN Rayon Jayapura, 

dimana terjadi indikasi permainan dalam pembayaran rekening listrik. dimana 

rekening listrik seorang pelanggan PLN berinisial SB yang berdomisili di 

Kawasan KPR Entrop Permai periode Juni hingga September 2010, mengalami 

pembengkakan padahal sudah tidak ditempati dan nilai tagihannya mencapai 

jutaan rupiah. (Suripatty, 2012) 

Kejadian dugaan praktek kecurangan yang terjadi di PLN ini perlu 

mendapat perhatian serius semua pihak, karena saat pelanggan tidak teliti maka 

akan sangat merugikan. Bayangkan saja jika hal ini terjadi pada dua puluh tujuh 

ribu pelanggan PLN di sudah berapa besar keuntungan oknum-oknum nakal yang 

melakukan praktek-praktek tersebut.  

Faktanya, banyak terjadi praktek kecurangan yang ada di perusahaan. 

Seperti, kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai Rp40 miliar oleh Inong 

Malinda alias Melinda Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold di bank 

tersebut merupakan salah satu kasus hukum paling banyak menyita perhatian 

masyarakat di tahun 2011. Selain nilai kejahatannya yang cukup fantastis, kasus 

ini merembet ke masalah privat karena gaya hidup mewah Melinda bersama 

suaminya Andhika Gumilang (Tarigan, 2012). Kasus lainnya adalah tersangka 

Gayus Tambunan yang diduga melakukan money laundring, tindak pidana 

korupsi dan penggelapan. Analisa yang dibangun oleh Jaksa Peneliti melihat pada 
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status Gayus yang merupakan seorang PNS pada Direktorat Keberatan dan 

Banding Dirjen Pajak kecil kemungkinan memiliki dana atau uang sejumlah Rp 

25 Miliar pada Bank Panin, Jakarta (Aquina, 2010). Serta kasus angelina sondakh 

dimana KPK menemukan aliran dana yang diterima Angelina Sondakh dalam 

sejumlah proyek di beberapa universitas di Kemendiknas (Kementrian Pendidikan 

Nasional) atau sekarang Kemendikbud. Angelina atau Angie adalah tersangka 

kasus dugaan suap dalam kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan 

Olahraga serta di Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan) 2010/2011 (Rastika, 2012). 

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada kecurangan 

dalam pengadaan barang, seperti kasus yang terjadi di PLN pada pengadaan flame 

turbine, perubahan kebijakan penggunaan suku cadang dari original equipment 

manufacture alias pabrikan asal pembuat alat menjadi nonoriginal equipment 

manufacture. Selain itu adanya perubahan proses pengadaan yang semula 

penunjukan langsung menjadi pemilihan langsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai audit internal. Maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN AUDIT INTERNAL 

DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN (Study Kasus pada PT.PLN Unit 

Distribusi Jawa Barat dan Banten)” 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan audit internal PT. PLN Unit 

Distribusi Jawa Barat dan Banten? 

2. Bagaimana efektivitas usaha pencegahan kecurangan pada PT. PLN 

Unit Distribusi Jawa Barat dan Banten? 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan Pada 

PT. PLN Unit Distribusi Jawa Barat dan Banten?  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dari penelitian ini adalah mempelajari lebih dalam mengenai 

pengetahuan yang telah penulis terima dimasa perkuliahan untuk menambah 

pengalaman penulis dalam objek yang akan diteliti.  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal PT. PLN Unit Distribusi 

Jawa Barat dan Banten? 

2. Untuk mengetahui efektivitas usaha pencegahan kecurangan pada PT. 

PLN Unit Distribusi Jawa Barat dan Banten? 

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam pencegahan 

kecurangan Pada PT. PLN Unit Distribusi Jawa Barat dan Banten?  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang kiranya dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini adalah: 

 

1.4.1 Kegunaan Praktik 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir 

memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penelitian ini 

manambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran auditor internal 

sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kecurangan pengadaan barang 

pada perusahaan. Selain itu penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan 

skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana 

ekonomi juruan akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen dengan 

memastikan bahwa operasi yang dilakukan perusahaan akan berjalan efektif 

dan efisien bila peran auditor internal berjalan dengan baik untuk mencapai 

tujuan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan 

masukan sesuai kebutuhan. 
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1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di 

bidang auditor internal khususnya dalam mencegah kecurangan pada pengadaan 

barang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT. PLN 

Unit Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jl. Cikapundung Barat No, 2 Bandung, 

Waktu penelitian mulai bulan April 2014 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


