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BAB II 

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep, Konstuk Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut Badudu & Zein (1994:103) adalah sebagai 

berikut:

“Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang 

dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, dan tunduk atau 

mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.”

2.2 Auditing

2.2.1 Pengertian Auditing 

Menurut Alvin A, Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder  (2011:4):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of corerespondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person”.

Menurut pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa audit harus dilakukan oleh 

seseorang yang kompeten dan independen.

Menurut Sukrisno (2012:4) auditing adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 

yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 
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manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

2.2.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Sukrisno (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa 

dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dapat dilakukan 

oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan 

tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 

Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan 

memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan 

Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaanya 

auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan 

keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos 

atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang 

dilakukan juga terbatas.
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2.2.3 Prosedur Audit

Prosedur audit menurut Sunarto (2003:94) adalah tindakan yang dilakukan 

atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti audit. Prosedur bisa diterapkan pada data akuntansi ataupun 

pada proses untuk mendapatkan dan mengevaluasi informasi penguat.

Sepuluh macam prosedur audit yang biasa dilakukan auditor menurut 

Sunarto (2003:94), yakni:

1. Prosedur Analitis (Analytical Procedure)

Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio sederhana, 

analisis vertical atau laporan perbandingan, perbandingan antara jumlah 

sesungguhnya dengan data historis atau anggaran, dan penggunaan model 

matematika dan statistika seperti analisa regresi.

2. Menginspeksi (inspecting)

Menginspeksi meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau 

pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan 

fisik atas sumber-sumber berwujud. Prosedur ini digunakan sangat luas 

dalam auditing.

3. Mengkonfirmasi (confirming)

Mengkonfirmasi adalah suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang 

memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari 

sumber independen diluar organisasi klien.

4. Mengajukan pertanyaan (inquiring)
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Mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. 

Pengajuan pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber-sumber intern dalam 

perusahaan klien, ataupun diajukan kepada pihak luar.

5. Menghitung (counting)

Menghitung yang paling umum dilakukan adalah (1) melakukan 

perhitungan fisik atas barang berwujud seperti melakukan perhitungan atas 

kas atau persediaan yang ada di perusahaan, dan (2) menghitung dokumen 

bernomor cetak.

6. Menelusur (tracing)

Menelusur auditor pertama, memilih dokumen yang dibuat pada saat 

transaksi terjadi, dan kedua menentukan informasi dalam dokumen 

tersebut telah dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi. Prosdur ini 

sangat penting untuk mendapatkan bukti tentang asersi kelengkapan.

7. Mencocokkan ke dokumen (vouching)

Prosdur ini sangat penting untuk mendapatkan bukti yang berhubungan 

dengan asersi keberadaan atau keterjadian.

8. Mengamati (observing)

Mengamati meliputi kegiatan melihat atau menyaksikan pelaksanaan 

sejumlah kegiatan atau proses.

9. Melakukan ulang (reperforming)

Melakukan ulang atau mengerjakan ulang perhiungan dan rekonsiliasi 

yang telah dilakukan oleh klien.

10. Teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit techniques)
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Teknik audit berbantuan komputer untuk membantu dalam melakukan 

prosedur-prosedur yang telah diterangkan diatas.

2.2.4 Kualitas Audit

De Angelo (1981) dalam Sutrisno et al (2014: 65) mengatakan bahwa:

“Audit quality is probability combination of competent auditors to found 

violations in client’s accounting system and to report their findings 

independently”.

Dalam Purwanti (2007:2) Deis dan Groux (1992) menjelaskan bahwa 

probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis 

auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi 

auditor. Christiawan (2002) menjelaskan pula bahwa kualitas audit ditentukan 

oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi.

2.2.5 Standar audit

Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia Edisi No.20/Tahun IV/2008, terdiri dari sepuluh standar yang terbagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu:

A. Standar Umum

1. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditan.
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3. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juka harus 

digunakan asisten harus disupervise dengan semestinya.

2. Pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi 

pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit.

C. Standar Pelaporan

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Laporan audit harus menunjukan keadaan yang didalamnya prinsip 

akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip auntansi 

yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai kecuali 

dinyatakan lain dalam laporan audit.

4. Laporan audit harus membuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak 
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dapat diberikan, alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama 

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat 

petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikulnya.

2.3 Auditor

2.3.1 Jenis-jenis Auditor

Menurut Mulyadi (2010:28) orang atau kelompok yang melaksanakan 

audit dapat dikelompokan menjadi tiga golongan, yakni:

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung 

jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas 

pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada 

pemerintah.

3. Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 

negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah 

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh 
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manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

2.3.2 Auditor Investigatif

Dalam Tuanakotta (2010:349-362) mengemukakan bahwa auditor investigatif 

adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif. Adapun 

beberapa persyaratan kemampuan/keahlian yang harus dipenuhi oleh auditor yang 

akan melaksanakan audit investigatif, yaitu meliputi:

1. Pengetahuan Dasar

a. Memiliki background ilmu akuntansi dan auditng

b. Menguasai teknik sistem pengendalian intern

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

d. Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma 

audit investigasi, prinsip-prinsip audit investigasi dan kecurangan, 

teknik audit investigatif dan cara memperoleh bukti.

e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi

f. Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan 

dan kompeten.

g. Mengetahui masalah informasi dan teknologi (hardware, software, 

maupun sistem), seta memahami tentang cyber-crime.
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h. Memiliki jiwa skeptisme profesional, sikap yang mencakup pikiran 

yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis.

i. Berwawasan luas untuk menambah pengalaman dan menindak 

lanjuti kasus yang akan datang.

2. Kemampuan Teknis

a. Auditor menggunakan ahli Information Technologi (IT), untuk 

pengetahuan yang cukup luas

b. Auditor harus mengetahui konstruksi hukum (Undang-Undang)

c. Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi

d. Mempu bertindak objektif dan independen, serta netral, dan selalu 

menjunjung azas praduga tak bersalah

e. Memiliki kemampuan membuat hipotess 

f. Mampu mengumpulkan dan untuk membuktikan hipotesis

3. Sikap Mental

a. Mengikuti standar audit investigatif

b. Bersikap independen

c. Bersifat bebas dengan skeptis professional

d. Bersifat kritis

Dalam Tuanakotta (2007:49) dikatakan bahwa pemeriksa fraud harus 

memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang pemeriksa 

fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari 

berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sahih (mengikuti ketentuan perundang-

undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan 
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lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan 

dan kemudian melaporkannya dengan lengkap dan akurat adalah sama 

pentingnya.

2.3.3 Prasyarat sebagai auditor investigatif

Dalam Karyono (2013:129) akuntan forensik atau auditor investigatif harus 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang:

1. Pengetahuan tentang kecurangan (fraud knowledge)

2. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terutama tentang 

perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas yang diaudit dan 

peraturan perundang-undangan tentang saksi hukum atas kecurangan yang 

ditemukan.

3. Kompeten dalam investigasi (investigation competency). Auditor forensik 

atau auditor investigasi dipersyaratkan untuk dapat melakukan berbagai 

teknik investigasi dan cara-cara yang baik dalam melakukannya seperti 

bagaimana sikap perilaku dan tata cara yang dipakai dalam melakukan 

wawancara.

4. Mengerti teori penting lain tentang perilku kriminal (understanding of 

other impotance theory of criminal behavior) seperti teori segitiga (fraud 

triangle) dan gone theory.

5. Formulasi tentang profesionalisme, independensi, dan objektifitas (PIO 

Formulation). Auditor forensik dituntut untuk profesional dalam bidang 

tugasnya termasuk dalam sikap dan tingkah laku. Pendapatnya harus 
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objektif berdasarkan fakta dan dalam segala hal yang berkaitan dengan 

tugasnya tidak boleh memihak. Meskipun auditor mendapat tugas dari 

organisasi tertentu, ia harus bersikap netral, tidak boleh memihak pada 

pemberi tugas. Profesionalisme dan sikap tersebt harus tercermin dalam 

tugas auditnya terlebih lagi dalam hal pemberian keterangan ahli 

dipersidangan.

6. Kemampuan berkomunikasi (communication skill) berupa kemampuan 

hubungan antar pribadi, kecakapan mengurai atau menggabungkan, dan 

kemampuan mengidentifikasi masalah. Dengan demikian akuntan forensik 

memiliki kemampuan untuk menginformasikan berbagai permasalahan 

audit ke berbagai pihak yang berkepentingan termasuk membuat laporan 

hasil auditnya.

2.4 Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan 

bahwa audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memilki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum ketiga (SA seksi 230 

dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan 

penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama (due profesional care). Oleh karena itu maka setiap 

auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahliah dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Menurut Arens (1991:2) seorang auditor 

harus cukup mampu untuk memahami kriteria-kriteria yang digunakan dan 
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kompeten untuk mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta yang dibutuhkan, 

agar pada akhir pemeriksaan dia dapat menarik kesimpulan yang tepat.

Lasmahadi (2002) dalam Sutrisno et al (2014: 65) mengatakan bahwa: 

“Competence is personal attributes of a person which enables to achieve 

superior performance. Auditor competence was measured with four 

formative indicators, namely: (a) planning, where Dikolli (2004) stated 

that existence of a good audit planning makes auditor will potentially have 

competence to find material misstatements and in audit planning should 

consider client’s internal control system, audit risk, and subtantive testing 

procedures; (b) knowledge, where Tan and Libby (1997) stated that 

knowledge is one determinants of technical competence and very useful in 

auditors task structured; (c) experince, where Colbert (1989) stated that an 

experience auditor will makes judgment with a lower error rate than 

inexperiencedauditors so effecting competence; and (d) supervision, where 

Malone and Roberts (1996) stated that storng supervision will prevent 

auditor possibility to act that reduce audit quality and supervised audit 

processes tends to produce a correct disclosure and higher audit quality”.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan 

aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai 

kinerja yang superior, aspek tersebut ialah perencanaan, pengetahuan, pengalaman 

dan supervisi.
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2.5 Audit Investigatif

2.5.1 Pengertian Audit Investigatif

Menurut Undang – Undang Republik ndonesia Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

pemeriksaan (audit) investigatif didefinisikan Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP)  sebagai audit yang khusus ditujukan untuk mengungkap 

kasus atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN). 

Audit investigasi umumnya merupakan pengembangan lebih jauh atas hasil audit 

operasional yang menunjukan adanya indikasi KKN, namun bisa juga didasarkan 

atas berita di media massa maupun laporan / pengaduan dari masyarakat. Dengan 

demikian audit investigasi bertujuan untuk mengungkap indikasi kerugian 

negara/daerah dan atau unsur pidana yang disebabkan perbuatan fraud. Pada 

dasarnya audit ini menerapkan audit yang lazim dikenal, namun memasukan ciri, 

pengetahuan dan kemampuan investigasi agar dapat mengungkap dugaan atau 

indikasi fraud sebab bila menerapkan audit yang lazim, dugaan atau indikasi fraud

sulit terungkap (Priantara, 2011:28).

Menurut Tunakotta (2007:207) investigasi secara sederhana dapat 

didefinisikan sebgai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di 

pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang belaku.

2.5.2 Aksioma Audit Investigatif

Dalam Tuanakotta (2007:208) disebutkan ada tiga aksioma dalam 

pemeriksaan  fraud. Aksioma adalah asumsi dasar yang begitu gamblangnya 
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sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya. Tapi jangan 

remehkan kegamblangannya karena pemeriksa yang berpengalamanpun dapat 

mennghadapi kesulitan ketika menghadapi aksioma-aksioma ini. Aksioma-

aksioma dalam investigasi, yaitu:

1. Fraud selalu tersembunyi

Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan fraud adalah tersembunyi 

atau mengandung tipuan (yang terlihat dipermukaan bukanlah yang 

sebenarnya terjadi atau berlangsung).

2. Pembuktian fraud secara timbal-balik

Pembuktian ada atau telah terjadinya fraud meliputi upaya untuk 

membuktikan fraud itu tidak terjadi. Dan sebaliknya, untuk membuktikan 

fraud tidak terjadi, kita harus berupaya membuktikan fraud itu terjadi.

3. Hanya pengadilan yang menetapkan bahwa fraud memang terjadi

Pemeriksa fraud berupaya membuktikan fraud terjadi. Hanya pengadilan 

yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan itu. Dalam upaya 

menyelidiki adanya fraud, pemeriksa membuat dugaan mengenai apakah 

seseorang bersalah (guilty) atau tidak (innocent). Bersalah atau tidaknya 

seseorang meupakan dugaan atau bagian dari teori, sampai pengadilan 

memberikan keputusannya.

2.5.3 Standar Audit Investigasi

Dalam Tuanakotta (2007:52) K.H Spencer Pickett dan Jennifer Pickett 

merumuskan beberapa standar unruk mereka yang melakukan investigasi terhadap 
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fraud. Konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas fraud yang dilakukan 

oleh pegawai perusahaan. Standar tersebut dijelaskan dengan konteks Indonesia.

Standar tersebut adalah:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui (accepted 

best practices).

2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga 

bukti-bukti tadi dapat diterima dipengadilan.

3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan 

diindeks; dan jejak audit tersedia.

4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak azasi pegawai dan 

senantiasa menghormatinya.

5. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan 

kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, 

baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.

6. Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang 

sangat kritis ditinjau dari segi waktu.

7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk 

perencanaan, pengumulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak 

dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, 

ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, 

keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan prasyarat mengenai pelaporan.
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2.5.4 Metodologi Audit Investigasi

Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus ini 

berakhir dengan suatu ligitasi. Padahal ketika memulai investigasi, pemeriksa 

belum memiliki bukti yang cukup. Ia baru memiliki dugaan atas dasar 

predication.

Dalam Tuanakotta (2007:210) Fraud Examiners Manual (2006) menjelaskan 

preication sebagai berikut:

“Predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat 

peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa 

seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian 

yang memadai, kepda kesimpulan bahwa fraud telah, sedang atau akan 

berlangsung. Predication adalah dasar untuk memulai investigasi. 

Investigasi atau pemeriksaan fraud jangan dilaksanakan tanpa adanya 

predication yang tepat”.

Investigasi dengan pendekatan teori fraud (Tuanakotta, 2007:210) meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis data yang tersedia.

b. Ciptakan (atau kembangkan) hipotesis berdasarkan analisis di atas.

c. Uji atau tes hipotesis tersebut.

d. Perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya.
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2.5.5 Jenis-jenis Audit Investigasi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008) mengemukakan bahwa ada dua 

jenis audit investigasi:

1. Audit Investigatif Proaktif

Dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan tetapi 

entitas tersebut dalam proses awal, auditnya belum atau tidak didahului 

oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi 

menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau 

perekonomian Negara.

2. Audit Investigatif Reaktif

Audit investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan 

pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung 

dugaan/sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat 

menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau 

perekonomian Negara.

2.5.6 Tujuan Audit Investigasi

Tujuan audit investigasi menurut K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam 

Tuanakotta (2007:201), yaitu:

1. Memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran 

keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan 

kewajiban fidusianya. Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan 

mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan.
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2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai secukupnya da relevannya bukti. 

Tujun ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti 

untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah forensic 

evidence, dan bukan sekedar bukti audit.

3. Melindungi reputasi karyawan yang tidak bersalah.

4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. 

Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banayak 

dokumen disusun untuk menyembunyikan kejahatan, atau kalau dokumen 

ini dapat memberi petunjuk kepada pelaku  dan penanggung jawab 

kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan 

dokumen.

5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari 

kerugian yang terjadi. Meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan 

rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan 

penentuan kerugian yang terjadi. 

6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi 

pelaku kejahatan mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut 

harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam 

investigasi itu.

7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.

8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. 

9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.



29

10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi 

akan diperluas atau diperdalam, atau justru dibatasi lingkupnya.

11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan 

perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.

12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membntu 

pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.

13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum 

tindak lanjut yang tepat dapat diambil.

14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan 

sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin.

15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan 

membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.

16. Mendalami tuduhan untuk menanggapinya secara tepat.

17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.

18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga.

19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan 

mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim 

asuransi)

20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.

21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.

22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan 

yang tidak terpuji.
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23. Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.

24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau 

lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama 

baik.

25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya 

kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang 

mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap pelaku.

26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko 

terjadinya kecurangan ini dengan tepat.

2.5.7 Program Audit Investigasi

Meurut Karni (2000:123) tentang program audit dalam investigasi sebagai 

berikut:

“Secara umum program audit dalam audit investigatif adalah mengaudit. 

Setiap transaksi yang diduga ada kasus dari awal sampai akhir, baik sesuai 

ketentuan yang umum atau ketentuan dari objek yang diperiksa. Setiap 

tahap pembelian atau pengadaan barang dicari tindakan-tindakan yang 

menyimpang dari ketentuan, baik yang ditetapkan perubahan maupun 

ketentuan yang umum seperti Keppres”.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa program audit merupakan proses 

menelaah dan atau memeriksa setiap transaksi yang diduga terdapat 

penyimpangan.
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2.5.8 Pembuktian dalam Audit Investigasi

2.5.8.1 Bukti

Keberhasilan atau kegagalan suatu investigasi TPK, di luar masalah 

penyuapan kepada penegak hukum, ditentukan oleh kemampuan membuktikan 

bagian-bagian inti dan meyakinkan majelis hakim dalam persidangan pengadilan 

(Tuanakotta, 2007:249).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) yang dimaksud dengan bukti 

adalah sebagai berikut:

“Bukti ialah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.

Dalam Tuanakotta (2007:446) tindakan penyidik yang berupaya menunjukan 

kebenaran suatu hal atau peristiwa, merupakan pengumpulan bukti. Tindakan ini 

bisa berupa:

a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Pemeriksaan 

Tersangka, dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli.

b. Memperoleh laporan ahli.

c. Menyita surat dan barang bukti.

Menurut KUHAP, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Tersangka, Ahli), Laporan 

Ahli, Bukti Surat dan Barang Bukti yang diupayakan dengan cara-cara diatas, 

merupakan bukti. Dengan bukti-bukti ini, penyidik menentukan ada tidaknya 

tindak pidana, jenis tindak pidana, dan pelakunya. 

2.5.8.2 Barang Bukti

Dalam Tuanakotta (2007:447) barang bukti didefinisikan:
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“Barang bukti adalah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan 

dengan tindak pidana yang terjadi”.

Agar dapat dijadikan bukti, maka benda itu harus disita terlebih dahulu oleh 

penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya 

dimana benda itu berada. Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan 

(Tuanakotta, 2007:447) adalah benda-benda yang:

a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh merupakan hasil dari tindak 

pidana.

b. Dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan 

tindak pidana.

c. Digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.

d. Khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.

2.5.8.3 Saksi Ahli dan Keterangan Ahli

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah apabila saksi memberikan 

keterangan di sidang pengadilan d bawah sumpah/janji tentang apa yang 

dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri atau dialaminya sendiri dengan 

menyebutkan alasan pengetahuannya itu (Tuanakotta, 2007:448). Ada tiga cara 

memperoleh alat bukti keterangan ahli yang sah menurut Tuanakotta (2007:449), 

yaitu:

1. Ahli memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam 

bentuk BAP.
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2. Ahli memberikan keterangan dalam bentuk laporan yang diminta secara 

resmi oleh penyidik, yang disebut laporan ahli yang dibuat dengan 

mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

3. Ahli memberikan keterangan disidang pengadilan berdasarkan penetapan 

hakim dan keterangannya dicatat dalam berita acara sidang oleh panitera. 

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji 

di hadapan hakim.

2.6 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

2.6.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kata efektif berarti ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat 

membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Definisi dari kata efektif yaitu suatu 

pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari 

serangkaian alternatif ataupilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa 

pilihan lainnya. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 

2.6.2 Indikator Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian 

Kecurangan (Fraud)

Investigasi merupakan proses yang panjang, mahal, dan bisa berdampak 

negatif terhadap organisasi atau stakeholder-nya. Proses yang panjang dan lama, 

diikuti dengan banyaknya pihak (internal maupun eksternal) yang terlibat atau 
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dilibatkan, menyebabkan investigasi itu menjadi mahal. Organisasi juga harus 

menyediakan banyak sumber daya atau harus meng-commit sumber daya yang 

akan disediakan. Reputasi perusahaan juga bisa hancur jika pengungkapan 

investigasi ini tidak dikomunikasikan dengan baik (Tuanakotta,2007:201). 

Pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam membuktikan bahwa 

indikasi kecurangan benar-benar terjadi tidaklah mudah. Potensi menemukan 

fraud ini bergantung pada waktu dan keahlian dari auditor (Tuanakotta:2007:180). 

Dalam melaksanakan prosedur audit diperlukan teknik audit agar prosedur 

audit berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Tuanakotta (2007:227) teknik 

audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan 

keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit (types of audit 

evidance) secara bergantian. Terdapat tujuh teknik:

1. Memeriksa fisik (physical examination)

2. Meminta konfirmasi (confirmation)

3. Memeriksa dokumen (documentation)

4. Reviu analitikal (analytical review)

5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditan (inquiries of the auditee)

6. Menghitung kembali (reperformance)

7. Mengamati (observation)

Jika teknik-teknik audit tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti 

audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. 

Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif 

(misalnya dalam reviu analitikal) maupun pendalaman (misalnya confirmation 
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dan documentation). Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam 

audit investigatif. Sederhana, namun ampuh.

Dalam Tuanakotta (2007:228) dibahas beberapa kunci keberhasilan yang 

dapat mendukung pelaksanaan teknik audit investigatif. Beberapa kunci 

keberhasilan berikut ini dapat menjadi efektivitas dalam menjalankan teknik audit 

investigatif, yakni:

1. Mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan 

diinvestigasi.

2. Kuasai dengan baik teknik-teknik investigasi. Penguasaan yang baik 

memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk 

menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi.

3. Cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, 

apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang 

diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan 

standar audit yang penting. Dalam investigasi, kecermatan ini terlihat 

antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan 

pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, serta 

mempertanyakan sesuatu.

4. Cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita 

pilih. Temuan yang kelihatannya sepele, ditangan penyelidik yang 

mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, merupakan bukti 

yang kuat dalam proses pengadilan.
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2.7 Perbedaan Audit Umum (General Audit) dan Audit Investigasi

Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan general audit 

karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini 

menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas 

auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan 

akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam 

hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan 

keuangan negara (Karyono, 2013:132).

Dalam Tuanakotta (2007:181) terdapat perbedaan antara audit umum dan 

pemeriksaan atas kecurangan (fraud examination) yang dapat dilihat pada kolom 

berikut ini:

Issue Auditing Fraud Examination
Timing

Scope

Objective

Relationship

Recurring
Audit dilakukan secara 
teratur, berkala, dan 
berulang kembali 
(recurring).
General
Lingkup audit adalah 
pemeriksaan umum atas 
data keuangan.

Opinion
Tujuan audit adalah untuk 
memberikan pendapat atas 
kewajaran laporan 
keuangan.

Non Adversarial
Sifat pekerjaan audit adalah 
tidak bermusuhan.

Non recuring
Pemeriksaan fraud tidak 
berulang kembali, dilakukan 
setelah ada cukup indikasi.

Specific
Pemeriksaan fraud diarahkan 
pada dugaan, tuduhan atau 
sangkaan yang spesifik.

Affix Blame
Tujuan pemeriksaan fraud
adalah untuk memastikan 
apakah fraud memang terjadi, 
dan untuk menentukan siapa 
yang bertanggung jawab.

Adversarial
Karena pada akhirnya 
pemeriksaan harus menentukan 
siapa yang bersalah, sifat 
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Methodology

Presumption

Audit Techniques
Audit dilakukan terutama 
dengan pemeriksaan data 
keuangan.

Professional Skepticism
Auditor melaksanakan 
tugasnya dengan 
professional skepticism.

pemeriksaan fraud adalah 
bermusuhan.

Fraud Examination Techniques
Pemeriksaan fraud dilakukan 
dengan memeriksa dokumen, 
telaah data ekstern, dan 
wawancara.

Proof
Pemeriksa fraud berupaya 
mengumpulkan bukti untuk 
mendukung atau membantah 
dugaan, tuduhan atau sangkaan 
terjadinya fraud.

Sumber: Tuanakotta (2007:181)

Tabel 2 1 Perbedaan Antara Audit Umum dan Pemeriksaan Atas 
Kecurangan

2.8 Kecurangan (Fraud)

2.8.1 Pengertian Kecurangan/Fraud

Menurut standar the Institute of Internal Auditors tahun 2013 dalam Priantara 

(2011:4) fraud, yaitu:

“Segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran 

kepercayaan untuk mendapatkan uang, asset, jasa atau mencegah 

pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat 

pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan 

oleh pelaku terhadap orang lain”.

Menurut Black’s Law Dictionary, quoted in Wells (1992;247) dalam Rio dan 

Mahmud (2003:2) mendefinisikan fraud sebagai:
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“Embracing all multifarious means which human ingenuity can devise and 

which are resorted to by one individual to get an advantage over another 

by false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, 

trick, cunning or dissembling and any unfair way by which another is 

cheated”

Dari kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fraud merupakan 

keuntungan yang diambil seseorang dari orang lain dengan berbagai cara yang 

tidak adil. 

2.8.1.1 Kejahatan Kerah Putih (White-Collar Crime)

Banyak orang mengasosiasikan fraud dengan white-collar crime karena 

fraud dan white-collar crime dilakukan oleh orang terdidik, terpandang, dan 

memiliki jabatan. Istilah white-collar crime dikenalkan oleh Edwin H. Shuterland 

di bulan Desember 1939 (Priantara, 2011:5).

Kejahatan kerah putih didefinisikan oleh Tuanakotta (2007:112) sebagai berikut:

“Kejahatan kerah putih terbatas pada kejahatan yang dilakukan dalam 

lingkup jabatan mereka dan karenanya tidak termasuk kejahatan 

pembunuhan, perzinahan, perkosaan dan lain-lain yang lazimnya tidak 

dalam lingkup kegiatan para penjahat berkerah putih. Padahal ada banyak 

kejahatan berupa pembunuhan dan pemerasan yang dilakukan secara 

terorganisasi (organized crime) yang berdasarkan motive-nya adalah 

kejahatan ekonomi yang dilakukan penjahat berkerah putih”.
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Reiss dan Biderman dalam Tuanakotta (2007:113) mendefinisikan white-collar 

crime sebagai berikut:

“Pelanggaran kerah putih adalah pelanggaran terhadap hukum yang 

terkena sanksi tertentu dan yang meliputi pemanfaatan kedudukan 

pelakunya yang mempunyai kekuasaan ekonomi, pengaruh, atau 

kepercayaan dalam lembaga-lembaga yang sebenarnya mempunyai 

legitimasi ekonomi dan politik namun disalahgunakan untuk keuntungan 

ilegal atau untuk melakukan kegiatan ilegal untuk keuntungan pribadi atau 

organisasi”.

2.8.2 Jenis-jenis Kecurangan

Kecurangan (fraud) meliputi berbagai tindakan yang melawan hukum. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Tuanakotta (2007:96) 

menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini 

menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting 

dan anak rantingnya. Occupational fraud tree ini mempunyai tiga cabang utama, 

yakni Corruption, Asset Misappropriation, dan Fraudulent Statements.  
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Gambar 2 1 Fraud Tree

Sumber: akuntansibisnis.wordpress.com

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengarahkan pembuktian kecurangan 

pada jenis fraud yang pertama yaitu korupsi.  
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2.8.2.1 Korupsi

Dalam Priantara (2011:7) secara hukum pengertian korupsi adalah tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Tuanakotta (2007:117) 

mendefinisikan korupsi sebagai penylahgunaan jabatan di sektor pemerintahan 

(misuse of public office) untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan 

seperti itu meliputi, misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh 

pejabat, kickbacks dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan 

pencurian (embezzlement) dana-dana pemerintah.

Korupsi didefinisikan oleh Djankov, LaPorta, Lopez dana Shleifer (2003) 

dalam Tuanakotta (2007:117) sebagai berikut:

“Korupsi adalah outcome, cerminan dari lembaga-lembaga hukum, ekonomi, 

budaya dan politik suatu negara. Korupsi dapat berupa tanggapan atas 

peraturan yang berguna atau peraturan yang merugikan.”

Menurut Priantara (2011:8) dari sudut pandang hukum yaitu Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi 

diklasifikasikan menjadi tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana yang dapat 

dikelompokan sebagai berikut (Pasal 2 s.d Pasal 13):

1. Perbuatan yang menyebabkan kerugian negara

2. Perbuatan suap-menyuap

3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan 
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5. Perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa

7. Gratifikasi 

2.8.3 Standar Audit untuk Menemukan Fraud

Davia et al dalam Tuanakotta (2007:180) menganjurkan adanya standar untuk 

pemeriksaan yang secara spesifik ditujukan untuk menemukan fraud. Mereka 

menyebutnya fraud-specific examination. Para praktisi harus tahu apa yang 

mereka harapkan dari standar untuk pemeriksaan yang secara spesifik ditujukan 

untuk menemukan fraud. Sekurang-kurangnya para praktisi harus menyadari:

1. Mereka tidak bisa, karenanya tidak boleh, memberikan jaminan bahwa 

mereka bisa menemukan fraud. Klien dapat membatasi upaya menemukan 

fraud di atas jumlahtertentu dengan pengertian bahwa potensi menemukan 

fraud ini tergantung kepada waktu dan keahlian yang digunakan. 

2. Seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit (SPAP).

3. Jumlah fee bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang diterapkan 

klien.

4. Praktisi bersedia untuk memperluas jasanya dari tahap proactive review ke 

tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya fraud.

2.8.4 Kecurangan Menurut Akuntansi, Auditing, dan Perspektif Hukum

Menurut Bologna dalam Tunggal (2009:9) pengertian kecurangan adalah:



43

“Kecurangan adalah penggambaran yang salah dari fakta yang material 

dalam buku besar atau dalam laporan keuangan, bisa juga kecurangan 

yang ditunjukan kepada pihak luar misalnya penjual, pemasok, kontraktor 

konsultan dan pelanggan dengan cara penagihan yang berlebihan”.

Dilihat dari sudut pandang akuntansi, Karni (2000:44) mengelompokan kecuragan 

menjadi empat, yaitu:

1. Kecurangan Korporasi

Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat eksekutif dan atau manajer 

pusat laba dan perusahaan publik untuk kepentingan perusahaan jangka 

pendek. 

2. Kecurangan Pelaporan

Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan keuangan yang merusak 

integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban seperti 

pemilik, kreditor.

3. Kecurangan Manajemen

Kecurangan manajemen dilakukan manajer tingkat atas untuk kepentingan 

sendiri dengan jalan menyalahgunakan wewenang.

4. Kegagalan Audit

Kegagalan audit adalah kegagalan auditor untuk dapat mendeteksi dan 

mengkoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar 

dalam penyajian laporan keuangan yang antara lain karena auditor tidak 

menerapkan prosedur audit yang seharusnya terutama pada transaksi yang 

besar.



44

Menurut Bologna seperti yang dikutip oleh Tunggal (2009:9) kecurangan dalam 

arti hukum adalah:

“Kecurangan dalam arti hukum penggambaran kenyataan materi yang 

salah yang disengaja untuk tujuan membohongi orang lain sehingga orang 

lain mengalami kerugian ekonomi. Hukum dapat memberi sanksi sipil dan 

kriminal untuk pelaku tersebut. Sanksi sipil dapat termasuk penggantian 

kerusakan untuk kerugian yang dialaminya”.

2.8.5 Tanda-tanda Terjadinya Kecurangan

Menurut Tunggal (2001:61) fraud dapat ditangani sedini mungkin oleh 

manajemen atau pemeriksa intern apabila jeli dalam melihat tanda-tanda fraud

tersebut. Beberapa tanda-tanda fraud tersebut, yakni:

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.

2.8.6 Unsur-unsur Kecurangan

Dalam Priantara (2011:6) disebutkan beberapa unsur-unsur fraud. Unsur-

unsur ini harus ada dalam setiap kasus fraud sebab bila tidak ada, maka kasus 

tersebut dapat dikatakan baru dalam tahap error, negligence atau kelalaian, 



45

pelanggaran eika, atau pelanggaran komitmen pelayanan. Dengan kata lain 

seluruh unsur-unsur kecurangan harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap 

kecurangan tidak terjadi. Unsur tersebut adalah:

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan 

(misrepresentation) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, 

ataupun bukti transaksi.

2. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah 

perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentan, dan pada situasi tertentu 

melanggar hukum;

3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan 

jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya

4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang 

diderita korban pada umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah 

dan sedang terjadi; 

5. Didukung fakta bersifat material (material fact), artinya mesti didukung

oleh bukti objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum 

6. Kesenjangan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (make-knowingly or 

recklessly); apabila kesenjangan itu dilakukan terhadap suatu data atau 

informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud (intent) 

untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah atau 

tertipu dalam membaca dan memahami data;

7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang 

dibuat salah (misrepresentation) yang merugikan (detriment). Artinya ada 
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pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat 

manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau 

harta maupun keuntungan ekonomis lainnya.

2.8.7 Faktor-faktor Pendorong

2.8.7.1 Teori Segitiga Fraud

Teori segitiga fraud merupakan model klasik untuk menjelaskan pelaku 

fraud dalam organisasi. Teori ini dibuat oleh Donald R. Cressey dalam 

penelitiannya yang berjudul Other People’s Money: A Study in the Social 

Psychology of Embezzlement. Dalam Tuanakotta (2007:106) disebutkan hipotesa 

terakhir dari Cressey adalah:

“Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat 

dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang 

tidak dapat diceritakan kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara 

diam-diam dapat diatasinya dengan melanggar kedudukannya sebagai 

pemegang kepercayaan dibidang keuangan, dan tindak tanduk sehari-

harinya memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya 

dari seseorang yang bisa dipercaya menjadi orang yang menggunakan 

dana atau kekayaan yang dipercayakan”.

Hipotesa diatas lebih dikenal dengan fraud triangle.
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Gambar 2 2 Fraud Triangle

Dalam Priantara (2011:44) disebutkan bahwa fraud triangle terdiri dari tiga 

kondisi yang umumnya hadir pada saat fraud terjadi:

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud (pressure).

Pressure adalah dorongan orang untuk melakukan fraud. Pada umumnya 

tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tetapi banyak 

juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud (opportunity).

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Para 

pelaku fraud percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Pada 

dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau 

kesempatan seseorang berbuat fraud. Pertama, sistem pengendalian intern 

yang lemah. Kedua, tata kelola organisasi yang buruk.

3. Dalih untuk membenarkan tindakan fraud (rationalization).
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Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas 

aktifitasnya yang mengandung fraud. Para pelaku fraud meyakini atau 

merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu fraud tetapi adalah 

suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa 

telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam 

beberapa kasus terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk 

melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang 

sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut.

2.8.7.2 Teori GONE

Dalam Priantara (2011:48) terdapat teori GONE yang menjadi salah satu teori 

penyebab fraud. Teori ini dikenal sebagai teori GONE oleh G. Jack Bologna. 

Teori ini menggambarkan empat faktor pendorong seseorang melakukan fraud, 

yaitu:

1. Greed (keserakahan)

2. Opportunity (kesempatan)

3. Need (kebutuhan)

4. Eksposure (pengungkapan)

Faktor Greed and Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu 

pelaku fraud (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan 

Eksposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban 

perbuatan fraud (disebut juga faktor generik/umum).

1. Faktor Generik
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Kesempatan (opportunity) untuk melakukan fraud tergantung pada 

kedudukan pelaku terhadap objek fraud. Kesemoatan untuk melakukan 

fraud selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai 

kesempatan besar dan ada yang kecil.secara umum manajemen suatu 

organisasi mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan fraud

daripada karyawan;

Pengungkapan (eksposure) suatu fraud belum menjamin tidak terulangnya 

fraud baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh 

karena itu, setiap pelaku fraud seharusnya dikenakan sanksi apabila 

perbuatannya terungkap. Pengungkapan berarti juga apakah suatu fraud

mudah terdeteksi dan terungkap. Semakin mudah terdeteksi dan terungkap 

serta semakin tegas sanksinya maka pelaku yang ingin mencoba 

melakukan fraud harus berfikir ulang.

2. Faktor Individu

Salah satu aspek adalah moral yang paling rendah karena berhubungan 

dengan keserakahan (greed). Disebut moral yang sangat rendah karena 

serakah bertalian dengan perbuatan fraud yang pasti dilakukan sudah 

berulangkali sehingga dianggap hal biasa dan bukan merupakan suatu 

perbuatan yang salah serta sudah melampaui batas kebutuhan dasar 

manusia sesuai lapis pertama kebutuhan manusia mnurut teori Abraham 

Maslow “A Theory of Human Motivation” atau “hierarchy of needs”.

Aspek yang lain adalah motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan 

(need) yang mendorong pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang 
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memiliki akses atau otoritas terhadap aset yang dimiliki 

perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Dalam hal orang tersebut 

merasa tertekan oleh kebutuhannya maka ia dapat terdorong untuk 

melakukan fraud.  

2.9 Kerangka Pemikiran 

Sisi lain dari fraud adalah kelemahan dalam corporate governance. 

Kelemahan dalam bidang penegakan hukum, standar akuntansi, dan lain-lain 

konsisten dengan tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara 

(Tuanakotta, 2007:23).

Investigasi berkaitan dengan kegiatan untuk mencari kebenaran menurut 

ketentuan hukum yang berlaku dan untuk kepentingan pengadilan. Audit 

investigatif dalam terminologi pemeriksaan investigatif itu sendiri muncul dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Audit investigatif ini termasuk ke dalam 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan 

tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja.

Pengertian Audit Investigatif sebagaimana dimuat dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah adalah:

“Proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis 

yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu 

perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.”
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Prosedur yang digunakan dalam melakukan audit investigatif sangat luas, 

berbeda dengan jenis audit yang lain seperti audit laporan keuangan, audit 

kepatuhan, atau audit operasional. Prosedur yang dilakukan pada audit atau 

pemeriksaan investigatif ini lebih luas, karena selain menggunakan teknik audit 

dalam pelaksanaannya, investigasi selalu berhubungan dengan hukum. Oleh 

karena itu, auditor investigatif dituntut pula untuk memahami masalah hukum 

disamping pemahamannya mengenai auditing. 

Dasar hukum audit investigatif lainnya adalah pasal 120 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa dalam hal 

penyidik dianggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang 

memiliki keahlian khusus. Akuntan forensik (auditor investigasi) merupakan 

orang yang diminta untuk menjadi ahli di pengadilan guna memberikan 

keterangan dan pendapat sebagai seorang yang ahli dalam bidang keuangan dan 

akuntansi karena mengetahui tentang korupsi dan kecurangan. Dengan demikian 

auditor harus mengaplikasikan akuntansi forensik dan audit investigatif secara 

efektif.

Menurut Davia et al dalam Tuanakotta (2007:180) mengemukakan bahwa 

potensi menemukan fraud bergantung pada waktu dan keahlian yang digunakan. 

Untuk dapat menghasilkan audit investigatif yang tepat sasaran, auditor 

semestinya adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian (skill) dan 

softskill yang baik, didukung dengan pengetahuan akuntansi, auditing, dan hukum 
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yang berkaitan dengan masalah yang diaudit, serta melakukan teknis perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi audit investigatif yang terorganisir.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2008 membahas standar pelaksanaan 

pekerjaan audit investigatif yang mendeskripsikan sifat kegiatan audit investigatif 

dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan 

audit investigatif yang dilakukan oleh auditor investigatif. Standar pelaksanaan 

audit investigatif mengatur tentang:

1. Perencanaan

2. Penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya 

3. Pertimbangan dalam perencanaan

4. Supervisi

5. Pengumpulan dan pengujian bukti

6. Dokumentasi

Perencanaan audit investigatif dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir 

tingkat resiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan 

arah agar pelaksanaan audit investigatif efektif dan efisien. Rencana audit 

investigatif dibuat untuk setiap penugasan audit investigatif berdasarkan informasi 

yang diterima.

Kecurangan tidak terjadi begitu saja, ada pelaku dibaliknya. Oleh karena itu, 

pada kesempatan pertama auditor menemukan petunjuk awal (indica of fraud), ia 

harus memulai berspekulasi secara cerdas, siapa yang menjadi pelaku atau otak 
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dibalik peristiwa kecurangan. Kelemahan auditor biasanya terlihat dari kebiasaan 

melaporkan temuan mereka. Temuan yang begitu penting dapat berakhir dengan 

kalimat ‘tidak didukung bukti-bukti yang cukup’ (Tuanakotta, 2007:45)

Dalam pengumpulan bukti audit seorang investor investigatif atau auditor 

forensik harus memahami masalah hukum pembuktian. Bukti yang dikumpulkan 

harus bisa diterima di pengadilan. Cara perolehan bukti pun tidak boleh 

melanggar hukum, karena dapat berakibat ditolaknya alat bukti tersebut. Oleh 

karena itu, audit investigatif diarahkan agar sejalan dengan pembuktian menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam KUHP pasal 183 menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Agar mendapatkan bukti yang dapat diterima, diperlukan auditor yang sudah 

berpengalaman, karena auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat 

kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih 

berpengalaman. Keberhasilan atau kegagalan suatu investigasi TPK, di luar 

masalah penyuapan kepada penegak hukum, ditentukan oleh kemampuan 

membukikan bagian-bagian inti dan meyakinkan kepada majelis hakim dalam 

persidangan pengadilan (Tuanakotta, 2007:249).

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran
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akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam 

hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan 

keuangan negara (Karyono, 2013:132).

Menurut Davia et al dalam Tuanakotta (2007:180) mengemukakan bahwa 

potensi menemukan fraud bergantung pada waktu dan keahlian yang digunakan. 

Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa kompetensi auditor sangat diperlukan 

untuk membuktikan bahwa  fraud benar-benar terjadi.

Menurut Tuanakotta (2007:249) menyebutkan bahwa:

“Keberhasilan atau kegagalan suatu investigasi TPK, diluar masalah 

penyuapan kepada penegak hukum, ditentukan oleh kemampuan 

membuktikan bagian-bagian inti dan meyakinkan majelis hakim dalam 

persidangan pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya 

kemampuan dalam memperoleh bukti dari suatu indikasi fraud dapat dikatakan 

bahwa suatu audit investigasi dinyatakan berhasil.

Dalam Tuanakotta (2010:349-362) mengemukakan bahwa auditor 

investigatif adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif. 

Adapun beberapa persyaratan kemampuan/keahlian yang harus dipenuhi oleh 

auditor yang akan melaksanakan audit investigatif, yaitu meliputi pengetahuan 

dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental.

Dalam melaksanakan prosedur audit diperlukan teknik audit agar prosedur 

audit berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Tuanakotta (2007:227) teknik 

audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan 
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keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit (types of audit 

evidance) secara bergantian. Terdapat tujuh teknik yakni, memeriksa fisik 

(physical examination), meminta konfirmasi (confirmation), memeriksa dokumen 

(documentation), reviu analitikal (analytical review), meminta informasi lisan 

atau tertulis dari auditan (inquiries of the auditee), menghitung kembali 

(reperformance), mengamati (observation).

Dalam Tuanakotta (2007:228) dibahas beberapa kunci keberhasilan yang 

dapat mendukung pelaksanaan teknik audit investigatif. Beberapa kunci 

keberhasilan berikut ini dapat menjadi efektivitas dalam menjalankan teknik audit 

investigatif, yakni:

a. Mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan 

diinvestigasi.

b. Kuasai dengan baik teknik-teknik investigasi. 

c. Cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. 

d. Cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita 

pilih. 

Teori yang dikemukakan diatas telah dibuktikan oleh penelitian empiris yang 

dilakukan oleh Selma (2014)  terhadap seluruh auditor investigatif di Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jawa 

Barat. Hasilnya memberi indikasi bahwa kemampuan auditor investigatif 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

dalam pembuktian kecurangan. Pengaruh yang signifikan tersebut disebabkan 

auditor telah memiliki kompetensi mengenai kemampuan dasar, kemampuan 
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teknis dan sikap mental yang memadai sehingga dapat menunjukan kualitas audit 

yang baik.

Penelitian empiris lainnya dilakukan oleh Arini (2014) terhadap auditor 

investigatif di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hasilnya memberi indikasi bahwa kemampuan auditor 

investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Pengaruh signifikan tersebut 

disebabkan karena sebagian besar auditor investigatif telah memiliki kemampuan 

dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental serta melaksanakan prosedur audit 

yang tepat dalam melakukan audit investigasi.

Berdasarkan teori dan penelitian empiris terdahulu di atas dapat disimpulkan 

bahwa seorang auditor investigatif yang memiliki kemampuan yang cukup dapat 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesis (H) : Kemampuan auditor investigatif pada bagian investigasi BPKP 

Provinsi Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian Kecurangan.


