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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit 

2.1.1 Pengertian Audit 

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakaian yang 

berkepentingan. Lebih jelasnya tentang  pengertian audit, berikut ini adalah 

definisi audit menurut Arens et al (2010:4) : 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information 

to determine and report on degree of correspondence between the 

information and established criteria. Auditing shoud be done by a competent, 

indpendent person”. 

 

       Menurut Agoes (2012:4) yaitu: 

“Auditting adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti 

pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu 

proses mengumpulkan serta mengevaluasi data yang bertujuan untuk membentuk 

pihak manajemen dapat mengendalikan kegiatan perusahaan, dan dilakukan oleh 

orang yang independen dan berkompeten  
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2.1.2 Jenis-Jenis Audit  

 Ada beberapa jenis audit yang dikemukakan oleh Arens et.al (2010:16), 

yaitu : 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan yang dilakukan untuk menentukan apakah 

laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan 

sesuai kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-

prinsip akuntanssi yang berlaku (GAAP). Dalam menentukan apakah 

laporan keuangan telah ditentukan secara wajar sesui dengan GAAP, 

auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan 

keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji 

lainnya. 

2. Audit Operasional (Operational Audits) 

Audit operasional mengevaluasi efesiensi dan efektivitas setiap bagian 

dari prosedur dan metode organisasi. Pada akhir audit operasional, 

manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki 

operasi. Dalam audit operasional, riview atau penelahaan yang 

dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup 

evaluasi atau struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, 

pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. 

3. Audit Ketaatan (Compliance Audits) 

Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang 

diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang 
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ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan 

biasanya dilaporkan kepada manajemen. 

 

2.1.3 Laporan Hasil Audit 

Laporan hasil audit dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan 

ditujukkan kepada manajemen, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. 

Menurut Agoes (2012:19), terdapat lima pokok laporan audit yang diterbitkan 

oleh auditor yaitu: 

1. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified 

Opinion Report) 

Pendapat ini diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam 

lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai 

kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam 

penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi 

berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai laporan keuangan. 

2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa 

Penjelasan (Unqualified Opinion Report With Explanatory Languange) 

Pendapat ini diberikan jika terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, 

namun laporan keuangan tetap menyajikan laporan posisi keuangan dan 

hasil usaha perusahaan klien secara wajar, auditor dapat menerbitkan 

laporan audit bentuk baku ditambah dengan bahasa penjelasan. 

3. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified 

Opinion Report) 
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Pendapat ini diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi sebagai 

berikut: 

a) Lingkup audit dibatasi oleh klien. 

b) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau 

tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi 

yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. 

c) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak diterapakan secara konsisten. 

4. Laporan yang Berisi Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion Report) 

Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun 

berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan 

secara wajar laporan keuangan. Auditor memberikan pendapat ini jika 

tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti 

kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. 

5. Laporan yang Berisi Tidak Menyatakan Pendapat (Diclaimer of Opinion 

Report) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, 

maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat. Kondisi 

yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberika pendapat adalah: 

a) Pembahasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. 

b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 
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2.2 Audit Internal  

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Audit internal telah berkembang dari yang hanya sekedar profesi yang 

memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang 

memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen.  

 Audit internal merupakan elemen pengawasan dari struktur pengendalian 

intern dalam suatu perusahaan, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari 

elemen-elemen struktur dari pengendalian intern lainnya.   

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9), mengemukakan definisi audit internal 

sebagai berikut : 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi independen dan 

objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi.  Audit internal membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian,dan proses governance.” 

 

Sementara itu, redefinisi audit internal yang telah disetujui oleh IIA’S 

Board of Directors pada bulan Juni 1999 seperti yang dikutip Tugiman (2006:12) 

adalah : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance, and consulting 

activity design to add value and unprove an organization’s operations.  It 

helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and unprove the effectiviness of risk 

management, control, and government process.” 

 

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi audit internal masa 

kini tidak lagi hanya terbatas dalam audit keuangan dan operasi organisasi/ 



15 
 

 

perusahaan saja, tetapi juga memberikan jasa konsultasi yang dapat menambah 

nilai organisasi atau perusahaan agar dapat mencapai tujuannya.   

 Berikut ini adalah perbandingan konsep-konsep kunci definisi lama dan baru 

sebagai berikut :  

Tabel 2.1 

Perbandingan Konsep-Konsep Inti Definisi Audit Internal Lama Dan Baru 

Audit Internal Lama (1947) Audit Internal Baru (1999) 

1. Fungsi penilaian independen 

yang dibentuk dalam suatu 

organisasi 

Suatu aktivitas yang independen 

dan objektif 

2. Fungsi penilaian Aktivitas pemberian jaminan 

keyakinan dan konsultasi 

3. Mengkaji dan mengevaluasi 

aktivitas organisasi sebagai 

bentuk jasa yang diberikan 

bagi organisasi 

Dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah serta 

meningkatkan kegiatan operasi 

organisasi  

4. Membantu agar para anggota 

organisasi dapat menjalankan 

tanggung jawabnya secara 

efektif 

Membantu organisasi dalam 

usaha mencapai tujuannya 

 

5. Memberi hasil analisis, 

penilaian, rekomendasi, 

konseling, dan informasi 

Memberikan suatu pendekatan 

disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan 
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yang berkaitan dengan 

aktivitas yang dikaji dan 

menciptakan pengendalian 

efektif dengan biaya yang 

wajar  

efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi 

(sumber: Hiro Tugiman, menuju audit internal organisasi yang efektif, 2004:3) 

 

2.2.2 Pengertian Auditor Internal 

Pengertian Auditor Internal menurut Arens (2010) adalah sebagai berikut :  

“Auditor yang menjadi karyawan pada suatu perusahaan yang melakukan 

audit untuk dewan komisaris dan manajemen perusahaan itu.”  

 Dari definisi diatas dapat disimpukan bahwa auditor internal bekerja 

dalam suatu perusahaan ini untuk melakukan audit bagi manajemen, dalam hal ini 

tanggung jawab seorang auditor internal sangat beragam, tergantung perusahaan 

tersebut.   

 Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, 

kelompok auditor internal biasanya melaporkan langsung kepada direktur utama, 

salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan 

komisaris.  

 Pengertian Auditor Internal menurut Lawrence. B. Sawyer yang 

diterjemahkan oleh Desi Adhariani (2005:8) adalah: 

“Auditor Internal merupakan karyawan perusahaan atau juga bias sebagai 

entitas perusahaan”. 
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 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor internal ini adalah 

auditor yang bekerja di suatu perusahaan sebagai karyawan dalam perusahaan 

tersebut yang bertugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh manajemen puncak telah dilaksanakan dengan baik dan di 

patuhi. Biasanya yang menggunakan jasa auditor internal ini adalah dewan 

komisaris atau direktur utama.  

 Sedangkan menurut Manahan Nasution (2003;USU digital library) 

mendefinisikan auditor internal sebagai berikut :  

“Auditor internal adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas 

internal auditing, oleh sebab itu Internal Auditor senantiasa berusaha 

menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian 

langsung atas setiap bentuk pengendalian untuk dapat mengikuti 

perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks.  

 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya auditor 

internal, dapat membantu anggota manajemen untuk menelaah prosedur operasi 

dari berbagai unit dan melaporkan hal-hal yang mengangkut tingkat kepatuhan 

terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan, efisiensi, unit usaha atau efektivitas 

sistem pengendalian intern.  

 

2.2.3 Tujuan Dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman yang dikutip oleh Paulina 

(2009:13) adalah sebagai berikut:  
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“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu agar para anggota 

organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, 

auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, 

rekomendasi, konseling, dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 

yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan biaya yang 

wajar. “ 

 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan audit 

internal ini adalah memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk membantu 

semua kegiatan anggota perusahaan agar dapat menjalankan semua tanggung 

jawab yang diberikan oleh perusahaan secara efektif. Audit internal membantu 

manajemen menemukan kemungkinan yang paling baik dalam penggunaan 

sumber modal secara efektif dan efisien, termasuk efektivitas dalam pengendalian 

biaya. Biasanya bantuan ini diberikan melalui analisis-analisis, penilaian, saran-

saran, bimbingan, dan informasi tentang aktivitas yang diperiksa.  

 Lingkup penugasan audit internal, yaitu : 

1. Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus dapat membantu suatu perusahaan 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang signifikan dan 

memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian intern.  
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2. Pengendalian 

Fungsi audit internal harus dapat membantu suatu perusahaan untuk 

memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi 

kemampuan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta 

mendorong peningkatan pengendalian intern secara baik dan benar sesuai 

dengan ketentuan. 

3. Proses Governance 

Fungsi audit internal juga harus mampu menilai dan memberikan 

rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam 

mencapai tujuan-tujuan berikut : 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

perusahaan 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat dalam perusahaan  

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, dan 

eksernal 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 ini sesuai dengan komitmen bahwa fungsi 

audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan 
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perusahaan. Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai mata-mata 

tetapi sebagai rekan kerja yang siap membantu memecahkan setiap permasalahan 

yang dihadapi.  

 Menurut Sawyer, yang dikutip Tugiman (2008:9) mendefinisikan ruang 

lingkup fungsi audit internal sebgai berikut :  

“The internal audit acivity should evaluate and conttribute to the 

improvement of risk management, control, and governance processes 

using a systematic and diseiplined approach. “ 

 

 Maksud dari definisi di atas adalah menjelaskan bahwa aktvitas audit 

internal meliputi penilaian dan pengkontribusian perbaikan dari manajemen 

risiko, proses pengaturan dan pengelolaan organisasi dengan menggunakan suatu 

pendekatan disiplin yang sistematis.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup audit internal adalah 

melakukan penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan 

perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal 

juga harus memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan 

kegiatan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Tujuan dan ruang lingkup 

audit internal sangat luas tergantung kepada besar atau kecilnya perusahaan dan 

permintaan dari manajemen organsasi yang bersangkutan.  

 

2.2.4 Fungsi Dan Tanggung Jawab Auditor Internal 

 Fungsi audit internal membutuhkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. 

Fungsi audit internal ini tidak akan berhasil dan berjalan tanpa adanya orang-

orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi 
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yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang lain. Fungsi audit internal juga ditentukan oleh dukungan dan 

bantuan yang penuh dan nyata yang diberikan oleh pimpinan tertinggi perusahaan.  

Fungsi audit internal menurut Tugiman (2006;11) adalah sebagai berikut : 

“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suati fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah 

membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. “   

 

 Sedangkan menurut SPAP yang dikeluarkan IAI (2012:319.28), fungsi 

pemeriksaan internal dinyatakan sebagai berikut : 

“Fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan 

mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur 

pengendalian internal lain, penetapan suatu fungsi audit internal yang 

efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, 

kualifikasi staf dan sumber dayanya.”  

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal meliputi hal-hal 

sebagai berikut :  

a. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan itu, seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan 

pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut.  
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b. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan 

membuat analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu.  

c. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, 

peraturan pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar.  

 Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000;21) tanggung jawab departemen 

bagian audit adalah sebagai berikut :  

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program audit 

interna perusahaan, direktur audit internal mengarahkan personil dan 

aktivitas-aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana 

tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan 

program yang telah dibuat untuk persetujuan.  

2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit 

internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu 

dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar 

memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha.  

3. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan 

instruksi untuk area audit yang ditugaskan dari auditing supervisor, senior 

auditing memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit. 

4. Tanggung jawab staf auditor adalah dalam melaksanakan tugas audit pada 

suatu lokasi audit.  

 Audit internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas 

penyediaan informasi untuk meilai keefektifan sistem pengendalian internal dan 

mutu pekerjaan orang dalam perusahaan. Oleh karena itu, kepala bagian sudit 
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internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, 

kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal. Hal ini sesuai dengan 

SPAI yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;8) 

tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal :  

 “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam eharter audit internal, konsisten dengan 

SPAI, dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas 

organisasi.”  

  

 Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan, wewenang, dan 

tanggung jawab audit internal didalam suatu perusahaan harus dijelaskan secara 

rinci dan jelas dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh dewan 

komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian audit 

khususnya mengenai ruang lingkup audit. Namun demikian, bagian audit internal 

tidak memiliki tanggung jawab atau kewenangan terhadap aktivitas yang 

diauditnya.  

 

2.2.5 Kriteria Auditor Internal 

2.2.5.1 Independensi Auditor Internal 

  Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, independensi memungkinkan 

auditor internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif. Hal 

ini berarti dalam memberikan penilaian auditor internal tidak melihat kepada 

siapapun, serta dapat membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak 
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menyimpang. Hal ini dapat tercapai apabila audit internal diberikan status dan 

kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan Tugiman (2006;20), sebagai 

berikut :  

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 

internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan 

sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi 

dan sikap objektif pada auditor internal.”  

Independensi mengangkut dua aspek, yaitu :  

1. Status organisasi  

Merupakan kedudukan formal di dalam suatu perusahaan secara 

keseluruhan, status organisasi auditor internal harus memberikan 

kebebasan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab 

pemeriksaan yang diberikan. Dukungan dari manajemen senior dan dewan 

direksi sangat diperlukan oleh auditor internal agar dapat bekerja sama 

dengan pihak yang akan diperiksa dan dapat menyelesaikan tugasnya 

secara bebas dan tidak ada campur tangan pihak lain.  

2. Objektivitas  

Merupakan sikap mental independen yang harus dimiliki oleh auditor 

internal  dalam melaksanakan suatu pemeriksaan. Auditor internal ini tidak 

boleh menempatkan penilaian yang lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan penilaian yang dilakukaan oleh pihak lain. Dengan kata lain 
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penilaian tidak boleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh 

pihak lain.  

  Sikap objektif auditor internal mengharuskan pelaksanaan pemeriksaan 

dengan suatu cara, sehingga mereka akan yakin dengan hasil pemeriksaan yang 

telah dilaksanakan dan tidak akan membuat penilaian yang dengan kualitas yang 

tidak benar atau meragukan. Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam 

keadaan yang membuat mereka tidak dapat membuat penilaian yang objektif dan 

profesional.  

  Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;8), menyatakan 

bahwa :  

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 

meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi.” 

 

  Independensi dalam audit bukan merupakan suatu yang mutlak dapat 

dipaksakan pelaksanaannya, tetapi suatu kewenangan yang harus dipertahankan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa independensi dalam melakukan audit 

dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas.  

 Para auditor internal haruslah memerlukan pemeriksaan secara objektif. 

The Institute of Internal Auditors (2009:16) mendefinisikan objektivitas sebagai 

berikut : 



26 
 

 

“Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors 

to perform engagements in such a manner that they believe in their work 

product and that no quality compromises are made objectivity requires 

that internal auditors do not subordinate their judgment on audit matters 

ro ohers. threats to objectivity must be managed at the individual 

auditor, engagement, functional, and organizational level.” 

 

 Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa objektifitas adalah sikap 

mental yang objektif dan memungkinkan auditor internal melaksanakan 

penugasan dalam suatu cara yang mereka yakini di dalam produk kerjanya dan 

tidak ada kompromi terhadap kualitas, sehingga membuat objektifitas diperlukan 

auditor internal dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan yang menyimpang dari 

masalah-masalah yang lainnya, ancaman terhadap kebebasan harus dikelola pada 

auditor individu, penugasan, fungsional, dan juga organisasi pada tingkat masing-

masing 

 

2.2.5.2 Kemampuan Profesional 

Menurut Tugiman (2006;27) kemampuan profesional adalah sebagai berikut :  

“Merupakan tanggng jawab bagian audit internal dan setiap auditor 

internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah 

menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan 

untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”  
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Kemampuan pofesional mencakup : 

1. Bagian Audit Internal, harus :  

a. Memberikan jaminan atau kepastian teknis dan latar belakang 

pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai dengan pemeriksaaan 

yang akan dilaksanakan.  

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.  

c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan 

diawasi sebagaimana mestinya.  

2. Auditor Internal harus :  

a. Mengetahui standar profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. 

c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan 

berkomunikasi secara efektif.  

d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang 

berkelanjutan.  

e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam 

melakukan pemeriksaan.  

 

2.2.5.3 Ruang Lingkup Pekerjaan  

Dengan semakin luasnya ruang lingkup perusahaan, serta semakin luas 

dan kompleksnya dunia usaha, maka peran audit internal semakin penting dan 
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diperlukan. Hal ini merupakan salah satu faktor manajemen perlu mendelegasikan 

wewenang pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik 

mengenai pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan secara langsung. Sehubungan 

dengan itu diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembataninya, yaitu suatu 

pengujian yang cukup bebas dari suatu perusahaan ini. Selain itu juga diperlukan 

penekanan-penekanan agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar. 

 Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki 

oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Tugiman, 2006:41). 

 

2.2.5.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

 Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dinyatakan oleh Tugiman (2006:53) 

sebagai berikut: 

 “Kegiatan pemeriksaan harus meliputi pereneanaan pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (follow up).” 

 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, meliputi:  

1. Perencanaan Pemeriksaan 

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus 

meliputi: 

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diaudit. 
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c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan unluk melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih  mengenali   kegiatan yang 

diiperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk 

mengidentifikasi  area yang ditekankan  dalam  pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 

f. Penulisan program pemeriksaan 

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan 

akan disampaikan. 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

 Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis. Menginterpretasi, 

dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

Proses pengujian dan pengevakuasian informasi adalah sebagai berikut: 

a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang 

lingkup kerja harus dikumpulkan. 

b. Informasi   haruslah   mencukupi, kompeten,  relevan dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.  

c. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang 

dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan 

diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 
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d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif auditor terus dijaga dan sasaran permeriksaan dapat dicapai.  

e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh 

auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit internal. 

Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh 

dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan. 

3. Pencapaian Hasil Pemeriksaan 

Internal auditor harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.  

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. 

Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan 

secara formal atau informal.  

b. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan 

dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir. 

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan 

pernyataan tentang pendapat auditor. 
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e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.  

f. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

g. Pimpinan audit internal atau staf yang  ditunjuk  harus  mereview dan 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 

4. Tindak Lanjut Hasil Audit 

Internal auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) 

untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah 

dilakukan tindakan yang tepat. 

 Internal auditor harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah 

dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen 

senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan 

korektif atas temuan yang dilaporkan. 

 

2.2.5.5 Manajemen Bagian Audit  

 Manajemen bagian audit  internal dinyatakan Tugiman (2006:79)  sebagai 

berikut : 
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“Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal 

secaratepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengebla bagian 

audit internal, sehingga :  

1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab 

yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan 

2. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan 

efektif. 

3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan  standar 

profesi.” 

 

Pimpinan audit internal harus : 

1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab 

untuk bagian audit internal. 

2.  Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit 

internal 

3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai 

pedoman bagi staf auditor. 

4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan 

sumber daya manusia pada bagian audit internal. 

5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor 

eksternal. 

6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian  mutu untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal. 
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2.3 Pencegahan Kecurangan  

2.3.1 Pengertian Kecurangan (fraud) 

 Secara umum, dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (errors) dan 

ketidakberesan (irregularities). Errors merupakan kesalahan yang timbul sebagai 

akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan 

perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, 

dan lain-lain. Sedangkan irregularities merupakan kesalahan yang disengaja 

dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan 

kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan 

(fraud). 

 Dalam istilah sehari-hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian, 

pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan 

lain-lain. 

 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:63) 

kecurangan adalah : 

“Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan perundangan 

lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan 

tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu 

organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi 

tersebut.” 

 

Dalam buku Kecurangan audit yang diterbitkan Tim Penyusun, Yayasan 

Pendidikan Audit internal (2008:11) menyatakan bahwa: 

“fraud terkait dengan perbuatan curang yang merugikan organisasi atau 

pihak lain”. 

 



34 
 

 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja 

untuk memperoleh suatu yang bukan hak pelakunya sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan. 

 

2.3.2 Klasifikasi Kecurangan  

Untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan, maka harus 

mengetahui jenis-jenis kecurangan dalam buku Kecurangan audit yang diterbitkan 

Tim Penyusun, Yayasan Pendidikan Audit internal (2008:11) yaitu: 

1. Employee embezzlement atau occupational fraud 

Kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam 

organisasi.  

2. Management fraud 

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan 

penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi 

atau perusahaan. 

3. Investment scam,  

Kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan 

uangnya pada suatu bentuk 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. 
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4. Vendor fraud 

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. 

5. Customer fraud 

Kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan. Pembeli tidak/kurang 

membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual. 

6. Computer fraud  

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. 

 

2.3.3 Jenis-jenis kecurangan  

 Association of Certified Fraud Examination (ACFE-2000), salah satu 

asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam  pencegahan dan 

pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok 

yang disebutkan dalam Amrizal (2004), sebagai berikut : 

a. Kecurangan laporan keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang 

yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan 

keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat 

bersifat finansial atau kecurangan non finansial.  
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b. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappopriation) 

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam „Kecurangan Kas‟ dan 

„Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya‟, serta pengeluaran-

pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement). 

c. Korupsi (Corruption) 

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, 

bukannya pengertian korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi 

ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), 

pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion). 

 

2.3.4 Faktor Pendorong terjadinya Kecurangan  

 Dengan memahami jenis-jenis fraud maka akan dilakukan teknik dan 

metode pencegahannya. Tujuan utama pencegahan fraud adalah untuk 

menghilangkan sebab-sebab munculnya fraud. Suatu hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat   antara   tekanan  dan  

kebutuhan seseorang dengan lingkungan yang memungkinkannya untuk  

bertindak. Karni (2000:38) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong 

terjadinya kecurangan sebagai berikut: 

a. Lemahnya pengendalian internal 

1. Manajemen tidak menekankan perlunya pengaruh pengcndalian internal.  

2. Manajemen (idak menindak pelaku kecurangan) 
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3. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya conflict of 

interest.  

4. Internal auditor tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif 

terutama menyangkut pengeluaran yang besar. 

b. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

1. Banyak utang 

2. Pendapatan Rendah 

3. Gaya hidup mewah 

c. Tekanan nan financial 

1. Tuntutan pimpinan di luar kemampuan karyawan 

2. Direktur utama menetapkan salu tujuan yang harus dicapai tanpa 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bawahannya 

3. Penurunan penjualan. 

d. Indikasi lain 

1. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai 

2. Meremehkan integritas pribadi 

3. Kemungkinan koneksi dengan orang kriminal 

  Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Karni (2000:43) adalah 

sebagai berikut: 

a. Terdapat angka Laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

b. Adanya perbedaan antara buku besar dengan buku pembantu 

c. Perbedaan yang ditemui melalui konfirmasi 
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d. Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen, baik yang 

umum maupun yang khusus.  

e. Terdapat perbedaan kepentingan (Conflict tif Interest) 

 

 Teori mengenai kecurangan dan faktor penyebab terjadinya kecurangan 

lainnya  adalah   Triangle  fraud. Seperti yang dikutip oleh Tuanakotta 

(2006:106). 

Gambar 2.1 

Triangle Fraud 

 

1. Perceived Opportunity yaitu kondisi yang bisa mendukung seseorang 

untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. 

2. Pressure atau tekanan merupakan motivasi yang berasal dari seseorang 

umuk melakukan kecurangan. Termasuk didalamnya motivasi 

ekonomi. 

3. Rationalization atau mencari kebenaran sebelum melakukan kejahatan, 

bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan 

bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. 
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2.3.5 Syarat Penemuan Kecurangan 

 Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang 

disengaja atau tidak disengaja. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:71-73) 

bahwa syarat penemuan fraud terdiri dari:  

1. Penemuan Fraud 

2. Bukti yang Cukup dan Kompeten 

 Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam syarat penemuan 

fraud, audit internal harus dapat menemukan fraud dan didukung oleh bukti yang 

cukup dan kompeten. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penemuan fraud serta 

bukti yang cukup dan kompeten. 

1. Penemuan Fraud 

  Audit internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau fraud yang 

terjadi di dalam perusahaan,sehingga segala aktivitas yang bertentangan dengan 

prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan diatasi. Sehubungan 

dengan itu, temuan-temuan hasil audit harus didasarkan pada: 

(1) Kriteria: yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan dalam melakukan 

evaluasi. 

(2) Kondisi: yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh audit  internal. 

(3) Sebab: yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara 

kondisi yang diharapkan dan kondisi sesungguhnya. 

(4) Akibat: yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh organisasi dari 

pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang 

tidak sesuai dengan ktiteria (dampak dari perbedaan). 
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(5) Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai 

rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diaudit, dan informasi 

lain bersifat membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain. 

  Penemuan fraud, dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan 

(misalnya melalui audit internal), kebetulan (by accident), dan laporan dari pihak 

lain. Amin Widjaja Tunggal (2012:72)  menyatakan bahwa:  

      “Suatu studi yang dilakukan di Inggris, mengungkapkan bahwa 

diperkirakan hanya 19% fraud ditemukan oleh auditor, 51% ditemukan 

karena kebetulan, 10% ditemukan melalui pengendalian manajemen, dan 

lebih dari 20% merupakan “tips” atau laporan dari pihak luar”.  

 

 Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa fraud dapat ditemukan dari hasil 

audit yang dilakukan, secara kebetulan dan melalui pengendalian menajemen serta 

informasi dari pihak lain. 

2. Bukti yang Cukup dan Kompeten 

 Bukti yang cukup merupakan bukti yang faktual dan meyakinkan, 

sehingga orang yang diberi bukti akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan 

auditor. Sedangkan bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya dan 

cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mempergunakan teknik audit 

yang tepat. 

 

2.3.6 Ruang Lingkup Kecurangan Audit 

 Ruang lingkup Kecurangan audit merupakan pembatasan-pembatasan 

tertentu dalam melakukan audit. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:77-80) 

ruang lingkup Kecurangan audit meliputi: 
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1. Tingkat Materialitas 

2. Biaya 

  3. Informasi yang sensitif 

  4. Pengembangan integritas 

 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Kecurangan 

audit harus ditentukan berdasarkan biaya yang diperlukan, informasi yang sensitif 

tentang  fraud, dan pengembangan integritas di dalam perusahaan. Berikut ini 

akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam ruang lingkup Kecurangan 

audit.   

1. Tingkat Materialitas 

 Suatu fraud tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi 

masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi ini 

adalah: 

(1) Fraud, menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah. 

(2)  Eksistensi fraud sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam 

pengendalian. 

(3) Fraud secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai 

konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, manajemen melakukan 

pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan 

menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan. 

  Materialitas dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:8) No. 1 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan paragraf 30 berbunyi: 
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      “Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas 

tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 

situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan 

dalam mencatat (misstatement). Karenanya materialitas lebih merupakan suatu 

ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok 

yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna”.  

  

 Oleh karena itu, tingkat materialitas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan audit internal dalam menentukan jumlah bukti yang 

cukup. Informasi yang diperoleh dipandang material apabila kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan.    

2. Biaya  

 Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau 

manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk 

mencegah fraud  pada masa yang akan datang.  

Pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yang 

sangat tinggi. Hal ini dikemukakan Arens et al (2006:322) sebagai berikut: 

“Because fraud is difficult to detect due to colusion and false 

documentation, a focus on fraud prrevention and deterrence is often more 

effective and less costly”.     
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 Dengan demikian jelas, bahwa untuk menemukan dan mengungkapkan 

fraud diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal. 

Misalnya, jika terjadi fraud yang melibatkan persengkokolan beberapa karyawan 

yang menyangkut pemalsuan dokumen, penipuan semacam itu cenderung tidak 

terungkap dalam audit yang normal. 

3. Informasi yang sensitif 

 Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup fraud, segera membuat 

kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas fraud. Sifat sensitif dari 

aktivitas fraud atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu 

petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya. 

4. Pengembangan Integritas 

Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan 

integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan.  

Selain itu, keinginan untuk menghindari perbedaan pendapat, keinginan 

untuk mengindari pengambilan alih manajemen, adalah topik yang mungkin perlu 

ditekankan pada program peningkatan integritas.  

 

2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis  

 Pemeriksaan atau yang sering dikenal dengan audit internal pada dasarnya 

adalah suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu perusahaan 

dengan tujuan untuk mengevaluasi keefektifan pengandalian internal dalam 

pelaksanaan aktivitas operasi perusahaan. Tanpa adanya pengujian dan evaluasi, 

pihak manajemen tidak akan mengetahui apakah audit internal yang diterapkan 
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atas aktivitas operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

atau tidak.  

 Mulyadi (2002:9) menjelaskan bahwa definisi pemeriksaan adalah suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan 

tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataantersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan. Agar dapat melakukan pemeriksaan, seseorang 

terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana keadaan yang seharusnya terjadi 

(kriteria), bagaimana keadaan yang sebenarnya (kondisi). Hasil dari proses 

perbandingan antar kriteria dan keadaan ini dinamakan temuan.  

 Kontribusi audit internal menjadi semakin penting seiring dengan makin 

berkembang dan kompleksnya masalah usaha yang menyebabkan banyaknya 

masalah diluar batas kemampuan manajemen, salah satu fungsi manajemen dalam 

melakukan kegiatannya adalah dalam bentuk pengawasan (controlling). Seiring 

dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat dan permasalahan 

yang semakin kompleks, maka fungsi manajemen dalam hal pengendalian ini 

menjadi tugas seorang auditor internal.  

 Berdasarkan Standar Profesional Audit Internal, kegiatan pemeriksaan 

harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian 

informasi, pemberitahuan hasil-hasil dan menindak lanjuti (follow up). Salah satu 

kegiatan perencanaan pemeriksaan ini merupakan kegiatan yang penting, karena 

dengan dilakukannya perencanaan pemeriksaan ini, maka akan diperoleh bukti 
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yang kompeten. Perencanaan pemeriksaan ini dapat membantu 

meminimalisasikan biaya audit serta dapat menghindari salah pengertian dengan 

pihak yang sedang di audit.  

 Adapun kegiatan perencanaan  pemeriksaaan ini meliputi penetapan 

berbagai tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan, pemberitahuan 

kepada pihak yang berkepentingan, melaksanakan survei yang tepat untuk lebih 

mengetahui kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dan pengawasan, serta 

penulisan program pemeriksaan, menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa 

hasil-hasil pemeriksaan ini akan disampaikan.  

 Manajemen membutuhkan adanya fungsi audit internal dalam upaya 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap aktivitas unit-unit dalam suatu perusahaan biasanya 

dilakukan oleh seorang auditor internal.  

 Internal auditor adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas 

internal auditing. Oleh karena itu internal auditor selalu berusaha untuk  dapat 

menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas 

setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang 

semakin kompleks. Dengan demikian internal auditor  muncul sebagai suatu 

kegiatan khusus dari bidang akuntansi yang luas dan dapat memanfaatkan metode 

dan teknik dasar dari suatu penilaian.  

 Dengan demikian pemeriksaan intern (internal auditor) harus memahami 

sifat dan luasnya pelaksanaan kegiatan pada setiap perusahaan, dan juga diarahkan 

Auditor internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen, sehingga 
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mereka dapat bekerja sama dengan pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan 

pekerjaan secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. Seorang auditor 

harus independen dan objektif dalam pelakanaan kegiatannya, hal ini berarti 

auditor internal dalam memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) auditor internal 

harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari 

kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan, sedangkan menurut Mulyadi 

(2002) definisi auditor internal adalah: 

 "Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang 

tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang 

dltetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau 

tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan 

keandalan informasi.'' 

Auditor internal bertanggung jawab membantu manajemen dalam pencegahan, 

pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi. Agar 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal harus bekerja 

secara profesional. Namun masih banyak yang belum mengetahui apa sebenarnya 

profesionalisme itu dan bagaimana mencapai profesionalisme. Profesionalisme 

auditor digunakan sebagai suatu cara untuk mencegah kecurangan dalam 

perusahaan yang kegiatannya meliputi menguji dan menilaiefektivitas serta 

kecukupan sistem pengendalian internal yang ada dalam perusahaan.  

Agar fungsi pencegahan kecurangan dapat berjalan dengan baik, maka auditor 

internal harus waspada dengan berbagai kesempatan serta kelemahan-kelemahan 

pengendalian internal yang dapat memungkinkan terjadinya kecurangan. 

Kemampuan profesional auditor internal tidak hanya memiliki pengetahuan dan 
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keterampilan yang cukup tetapi harus didukung dengan kesesuaian sikap yang 

positif dengan standar yang ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Tugiman (2006) menyebutkan standar atau kriteria kemampuan auditor 

internal antara lain: 

1. Independensi 

2. Kemampuan profesional 

3. Ruang lingkup pekerjaan 

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 

5. Manajemen bagian audit internal 

 Apabila kelima syarat tersebut dapat dipenuhi, maka kemampuan profesional 

akan semakin terpercaya dalam melakukan fungsi pengawasan, karena 

profesionalisme merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan auditor internal 

dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. Sikap profesionalisme yang 

ditujukan oleh auditor internal harus didukung oleh pihak manajemen 

perusahaan, sehingga mereka dapat bekerjasama dengan pihak yang akan 

diperiksa dan dapat menyelesaikan secara independen tanpa adanya campur 

tangan dari pihak lain.  

  Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan untuk mengungkap kecurangan 

tersebut dilakukan oleh auditor internal yang meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujian, dan pengevaluasian informasi, serta pelaporan hasil-hasil pemeriksaan 

dan menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan 

dapat berupa temuan, kesimpulan, atau pendapat, rekomendasi dan saran yang 

dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), temuan-temuan pemeriksaan 
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adalah hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Seperti yang 

diungkapkan oleh Tugiman dalam buku Standar Profesional Internal Adit (1997: 

72) menyatakan bahwa temuan- temuan pemeriksaan harus didasarkan pada 

berbagai hal, yaitu :  

1. Kriteria, yaitu sebagai standar, ukuram, atau harapa yang digunakan dalam 

melakukan evaluasi dan verifikasi. 

2. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang dikemukakan oleh pemeriksa dalam 

pelaksanaan pemeriksaan. 

3. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara 

kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sesungguhnya.  

4. Akibat, yaitu risiko atau kerugian yang dihadapi oleh unit organisasi atau 

pihak yang diperlukan karena erdapatnya kondisi yang tidak sesuai dengan 

kriteria.  

5. Dalam laporan tentang temuan dapat dicantumkan berbagai rekomendasi, 

serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diperiksa 

  Menurut Hall (2001), fraud menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat 

material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan 

tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung 

pada fakta tersebut, fakta yang akan merugikan dan berdasarkan hukum yang 

berlaku. Menurut Karni (2000:35) Fraud diklasifikasikan menjadi tiga 

macam, yaitu : 

1. Kecurangan manajemen 
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2. Kecurangan karyawan 

3. Kecurangan komputer 

Menurut Tuanakotta (2007:159) ada ungkapan yang secara mudah 

ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud. Ungkapan itu 

adalah: fraud by need, by greed and by opportunity. Maksud dari ungkapan 

tersebut adalah jika kita ingin mencegah fraud, hilangkan atau tekan sekecil 

mungkin penyebabnya. 

Karakteristik sebelumnya dari fraud manajemen menunjukkan bahwa 

pihak manajemen sering kali melakukan hal yang melanggar peraturan dengan 

mengesampingkan sistem pengendalian internal yang efektif. Ketika pihak 

manajemen menggunakan laporan keuangan tersebut untuk menciptakan ilusi, 

data yang diinput biasanya dimanipulasi dengan memasukkan transaksi yang 

salah atau dapat dipertanyaan atau penilaian yang dapat dipertanyakan 

berkaitan dengan alokasi biaya atau pengakuan pendapatan. 

Tujuan utama pencegahan fraud adalah untuk menghilangkan sebab-

sebab munculnya fraud. Menurut Amrizal (2004:3) fraud sering terjadi 

apabila:s 

1. Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan 

longgar atau tidak efektif. 

2. Pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas 

mereka. 
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3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau 

di-tempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan 

tujuan keuangan. 

4. Model manajemen melakukan fraud, tidak efisien danatau tidak efektif 

serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.  

5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus 

dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya 

hidup yang berlebihan. 

6. Industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau 

tradisi terjadinya fraud. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menarik hipotesis sebagai 

berikut : 

“Audit internal berperan dalam pencegahan kecurangan” 

 

2.5 Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan 

 Pengaruh antara audit internal dalam masalah kecurangan dalam suatu 

perusahaan sangat berkaitan. Dengan adanya audit internal dalam sebuah 

perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam 

mencegah terjadinya fraud. Walaupun audit internal merupakan pihak yang 

memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun audit 

internal tidak bertanggung jawab atas terjadiny fraud.  

 Menurut Albert dalam bukunya Fraud Examination (2003:96) menyatakan 

bahwa : 
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“Fraud is reduce and often prevented (1) by creating a culture honesty, 

opennes, and assistance and (2) by eliminating opportunities to commit 

fraud” 

  

 Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fraud  itu 

dapat dikurangi bahkan dicegah dengan cara membudayakan iklim kejujuran, 

keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu,  pencegahan fraud 

dapat dilakukan dengan cara menghilangkan kesempatan  untuk melakukan fraud, 

Misalnya dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan fraud akan 

mendapat sanksi setimpal. 

 Audit internal harus dapat memastikan apakah fraud itu memang ada atau 

tidak. Untuk memastikannya, audit internal akan melakukan evaluasi terhadap 

sistem pengendalian internal yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan 

perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu 

rangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Disamping itu, audit internal harus 

mempunyai alat pengendalian yang efektif sehinga setiap fraud dapat dicegah 

sedini mungkin. 

 Audit internal akan berhasil mencegah fraud apabila auditor internal ini 

memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dapat 

menilai semua kegiatan perusahaan yang berguna membantu manajemen. Peran 

auditor internal sangat menentukan dalam pengungkapan fraud yang terjadi. 

Berdasarkan pengalaman, lebih banyak kasus kecurangan itu dapat ditemukan 

karena ketidak sengajaan (kebetulan), ini menunjukkan bahwa suatu fraud  itu 

tidak mudah untuk ditemukan walaupun dilakukan dengan sengaja.  
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 Penelitian ini dilakukan penulis dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, 

yaitu: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh  R. Anindyajati (01.04.194) dari Universitas 

Widyatama Bandung yang lulus pada tahun 2008, dengan judul Analisis 

Perbandingan Fraud Sebelum Dan Sesudah Pembentukan Inspektorat Kota 

Bandung (Studi Survei Pada Inspektorat Kota Bandung). Persamaan dengan 

penulis sekarang yaitu membahas seputar audit internal dengan ruang 

lingkupnya dan sama-sama membahas kecurangan (fraud). Perbedaannya 

dengan skripsi ini adalah membahas kecurangan apa saja yang terjadi 

sebelum dan sesudah adanya Inspektorat, sedangkan skripsi saya membahas 

bagaimana bank dapat mencegah kecurangan (fraud). 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Naulida (01.07.A18) dari Universitas 

Widyatama Bandung yang lulus pada tahun 2009, dengan judul Pengaruh 

Audit Investigatif Dalam Mengungkapkan Kecurangan (Fraud) Pada 

Transaksi Penjualan (Studi Kasus Berkas Perusahaan X Kepolisian Republik 

Indonesia). Persamaan dengan penulis sekarang adalah  skripsi ini sama-

sama membahas penjelasan mengenai kecurangan (fraud). Yang menjadikan 

perbedaan dengan skripsi ini yaitu membahas audit investigative dan 

mengungkapkan kecurangan (fraud) bukan pencegahan kecurangan (fraud). 

Begitu pula dengan studi kasus yang berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. 


