
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Definisi Analisis dan Peranan 

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008) ”Analisis adalah proses 
pencarian jalan keluar yang berangkat dari dugaan akan kebenaran”. Sedangkan 
”Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa”. 
 

2.2 Pemeriksaan 

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik yang dilakukan oleh orang 

yang independen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai 

sejumlah informasi yang berhubungan dengan kesatuan ekonomi, dengan tujuan 

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara sejumlah informasi tersebut dengan 

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.  

Sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang 

diperiksanya, akuntan publik harus mengumpulkan bukti-bukti dalam 

pemeriksaannya. Meskipun catatan kuitansi menyediakan bukti pemeriksaan yang 

cukup untuk mendukung pendapat auditor, namun catatan tersebut bukan satu-

satunya bukti pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor.  

Pengumpulan bukti pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengamatan 

langsung terhadap aktiva, wawancara, serta melalui berbagai sumber di luar 

pemeriksaan klien. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan “Bukti audit 

kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan 

pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan auditan”.  

Ukuran keabsahan bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada 

pertimbangan auditor independen. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya 

terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka 

memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Ketepatan sasaran, 

objektivitas, ketepatan waktu dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan 

kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. 



 
 

2.2.1 Kompetensi Bukti Pemeriksaan 

Kompetensi bukti pemeriksaan dimaksudkan sebagai suatu tingkat dimana 

bukti-bukti yang diperoleh dapat dipercaya. Jika bukti-bukti yang diperoleh sangat 

kompeten, maka hal ini akan sangat membantu auditor dalam menentukan bahwa 

laporan keuangan yang diperiksanya telah disajikan secara wajar.  

Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti-bukti pemeriksaan bergantung 

kepada beberapa faktor. Pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan secara 

luas dalam pemeriksaan antara lain adalah :  

1. Relevan (relevance) 

Bukti yang diperoleh haruslah berhubungan dengan tujuan auditor. Jika 

tujuan auditor adalah untuk menentukan keberadaan (existence) suatu persediaan, 

auditor dapat memperoleh bukti dengan mengadakan observasi secara langsung 

terhadap persediaan tersebut tetapi, bukti tersebut bisa tidak relevan dalam hal 

menentukan apakah persediaan tersebut milik klien atau dalam hal penilaiannya. 

Jadi dalam hal ini, suatu bukti mungkin relevan dalam suatu tujuan audit, tetapi 

tidak relevan dalam tujuan audit yang lain.  

 

2. Sumber Perolehan (sources) 

Beberapa situasi atau keadaan yang berhubungan dengan sumber 

perolehan bukti dapat mempengaruhi kompetensi bukti tersebut. Misalnya 

seorang auditor bermaksud mendapatkan bukti mengenai jumlah hutang seorang 

langganan. Langganan tersebut dapat ditanyai secara langsung mengenai saldo 

hutangnya, atau auditor dapat memeriksa bukti pengiriman barang dan tembusan 

faktur penjualan untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan saldo hutang 

tersebut. Dalam hal ini, bukti yang diperoleh dari sumber pertama dianggap lebih 

kompeten jika dibandingkan dengan sumber yang diperoleh dari sumber ke dua.  

Secara garis besarnya sumber-sumber informasi yang dapat 

mempengaruhi kompetensi bukti yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

1. Apabila bukti yang diperoleh berasal dari sumber yang independen di luar 

perusahaan bukti tersebut dapat memberikan jaminan yang keandalan yang 



 
 

lebih besar dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam 

perusahaan itu sendiri. 

2.  Semakin efektif struktur pengendalian intern perusahaan, semakin besar 

jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan 

keuangan. 

3. Pengetahuan auditor secara pribadi dan secara langsung yang diperoleh 

melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih 

bersifat meyakinkan dibandingkan dengan infonnasi yang diperoleh secara 

tidak langsung. 

 

3. Ketepatan Waktu (timeliness)  

Ketepatan waktu berhubungan dengan tanggal pada waktu bukti itu terjadi. 

Ketepatan waktu ini penting terutama dalam melakukan penilaian terhadap aktiva 

lancar, hutang lancar, dan yang berhubungan dengan saldo-saldo daftar rugi laba. 

Untuk perkiraan-perkiraan ini auditor mencari bukti apakah klien telah melakukan 

cutoff yang tepat terhadap transaksi kas, penjualan dan pembelian pada tanggal 

dilaporkan. Hal ini memungkinkan apabila auditor melakukan prosedur audit 

menjelang atau pada tanggal tersebut. Jadi dalam hal ini bukti yang diperoleh dari 

perhitungan fisik pada tanggal neraca akan menghasilkan bukti perhitungan yang 

lebih baik dibandingkan perhitungan yang dilakukan sesudah waktu tersebut.  

 

4. Objektivitas (objectivity) 

Bukti yang bersifat objektif umumnya lebih dapat dipercaya. Misalnya, 

bukti yang diperoleh dari pihak luar perusahaan yang independen akan lebih 

objektif daripada bukti yang semata-mata diperoleh dari klien itu sendiri. Dalam 

menilai objektifitas suatu bukti, perlu juga penilaian mengenai kualifikasi 

personal yang menyediakan bukti tersebut. Sesuai dengan standar pekerjaan 

lapangan, audit yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh 

bukti audit kompeten yang cukup untuk dipakai sebagai dasar yang memadai 

dalam merumuskan pendapatnya.  



 
 

Kompetensi data akuntansi yang mendasari dan informasi yang 

menguatkan, secara langsung berhungan dengan efektifnya internal control klien. 

 

2.2.2 Cukup atau Tidaknya Bukti  

Jumlah bukti yang diperoleh menentukan cukup tidaknya (sufficiency) 

bukti tersebut. Jumlah ini diukur melalui ukuran sampel yang diambil oleh 

auditor.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor 

mengenai cukup tidaknya suatu bukti yang diperlukan, antara lain :  

1. Tingkat materialitas dan resiko 

Secara umum, bukti yang diperlukan bagi perkiraan-perkiraan yang 

materil terhadap laporan keuangan akan lebih banyak dibandingkan bagi 

perkiraan-perkiraan yang kurang atau tidak materil. Jadi, dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap perusahaan industri, jumlah bukti yang diperlukan untuk 

mendukung pemeriksaan persediaan akan lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah yang diperlukan dalam pemeriksaan biaya yang dibayar dimuka.  

Demikian juga sama halnya perkiraan-perkiraan yang kelihatannya 

diragukan akan memerlukan bukti yang lebih banyak dibandingkan dengan 

perkiraan-perkiraan yang kelihatannya benar. Misalnya, resiko terjadinya 

kesalahan dalam penilaian persediaan biasanya lebih besar dibandingkan dengan 

penilaian terhadap tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan.  

 

2. Faktor-faktor ekonomi 

Auditor bekerja dalam batas-batas pertimbangan ekonomis, jangka waktu 

yang pantas  dan dengan biaya yang wajar dalam memperoleh bukti-bukti yang 

diperlukan. Dalam hal ini auditor harns memutuskan dengan menggunakan 

pertimbangan profesionalnya apakah bukti audit yang tersedia dengan batasan 

waktu dan biaya cukup memadai untuk mendukung pernyataan pendapatnya.  

Sebagai pegangan, harus terdapat hubungan yang rasional antara biaya 

untuk mendapatkan bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh. Masalah 



 
 

kesulitan dan biaya pengujian suatu perkiraan bukan merupakan dasar yang sah 

untuk menghilangkan pengujian tersebut dalam proses audit.  

 

3. Ukuran dan karakteristik populasi  

Ukuran populasi dimaksudkan sebagai jumlah item-item yang terdapat 

pada populasi tersebut, seperti jumlah transaksi penjualan dalam jumlah 

penjualan, jumlah perkiraan langganan di dalam buku besar piutang. Umumnya, 

semakin besar populasi, semakin besar pula jumlah bukti yang diperlukan untuk 

mendapatkan dasar yang masuk akal untuk mencapai kesimpulan tentang populasi 

itu. Tetapi hubungan yang pasti antara populasi dan ukuran sampel bergantung 

pada tujuan dan sifat rencana pengambilan sampel yang dipergunakan.  

Karakteristik populasi termasuk kesamaan atau keanekaragaman item-item 

yang terdapat pada populasi tersebut. Dalam hal piutang dagang, salah satu faktor 

tersebut adalah jarak (range) jumlah rupiah saldo perkiraan piutang masing-

masing langganan yang terdapat pada jumlah secara total piutang tersebut. 

Umumnya, diperlukan sampel yang lebih besar yang menghasilkan informasi 

lebih menguatkan, untuk mencapai kesimpulan mengenai variasi populasi 

dibandingkan dengan populasi yang seragam. 

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-umdang Hukum Acara Pidana 

(KUHAPid) yang disebut sebagai alat-alat bukti ialah : 

a. Keterangan saksi 

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di 

sidang pengadilan. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. 

Pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAPid berikut: 

• Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa. 

• Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 

hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai 

derajat ketiga. 



 
 

• Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa. 

b. Keterangan ahli 

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 

pengadilan. Pasal tersebut tidak menjwab siapa yang disebut ahli dan apa 

itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan 

hal ini. Dalam Pasal 343 Ned. Sv terdapat definisi apa yang dimaksud 

dengan keterangan ahli sebagai berikut : ”Pendapat seorang ahli yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang 

sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya. 

c. Surat 

Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Pasal 

187 KUHAPid mengatur tentang surat. Pasal tersebut terdiri dari 4 ayat : 

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau 

yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 

tentang keterangan itu. 

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat 

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara 

resmi daripadanya. 

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 

dari alat pembuktian yang lain. 

 

 

 

 



 
 

d. Petunjuk 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya. 

e. Keterangan terdakwa 

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena 

pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut : 

• Mengaku ia yang melakukan delik yang diakwakan. 

• Mengaku ia bersalah. 

 

2.2.3 Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik atau physical examination ialah perhitungan uang tunai 

(baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing), kertas berharga, persediaan 

barang, aktiva tetap, dan barang berwujud (tangible assets) lainnya. 

Bukti diperoleh dari pemeriksaan fisik atau penyelidikan terhadap aktiva 

yang berwujud. Bukti ini sering dikaitkan dengan persediaan dan kas, tetapi juga 

dapat dilakukan untuk pemeriksaan surat-surat berharga, wesel tagih dan aktiva 

berwujud lainnya. Misalnya, auditor akan memperoleh informasi langsung 

mengenai keberadaan penerimaan kas yang belum didepositokan, persediaan, dan 

unsur-unsur aktiva tetap dengan cara pengujian dan pemeriksaan. Bukti fisik 

dapat juga membantu dalam menentukan kualitas atau kondisi aktiva yang 

berhubungan dengan penegasan penilaian atan pengalokasian 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3 Auditing 

2.3.1 Definisi Auditing 

 Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yang 

sangat diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan sehingga laporan keuangan 

yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang di audit dapat lebih dipercaya oleh 

para pemakai laporan keuangan. 

 Definisi auditing menurut Sunarto (2003:16) yaitu : 

“Pengauditan adalah suatu proses sistematik untuk mendapatkan 

dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang 

tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif 

untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” 

Menurut Sukrisno Agoes (1996:1) auditing adalah : 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematik, oleh 

pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan 

bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

 Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing mempunyai 

3 elemen fundamental, yaitu : 

1. Seorang auditor harus independen dan kompeten. 

2. Auditor bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya. 

3. Hasil akhir dari auditor adalah laporan audit yang harus disampaikan 

kepada para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3.2 Tipe Audit 

 Tipe audit berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara: 

 Pasal 12 

Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis 

pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh 

pemeriksa. Jenis pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Standar 

Pemeriksaan ini, adalah : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Penjelasan mengenai Pemeriksaan Keuangan terdapat dalam : 

 Pasal 14 

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah 

disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi 

komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Penjelasan mengenai Pemeriksaan Kinerja terdapat dalam : 

 Pasal 15 

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 

pemeriksaan aspek efektifitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, 

pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja 

dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, 

untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas 

atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan 

informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan 

memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab 

untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan 

pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup 



 
 

yang luas atau sempit dan menggunakan berbagai metodologi ; berbagai 

tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja 

menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. 

Penjelasan mengenai Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terdapat dalam : 

 Pasal 17 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan 

simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan 

Tertentu dapat bersifat : eksaminasi (examination), reviu (review), atau 

prosedur yang disepakati (agreed- upon procedures). Pemeriksaan Dengan 

Tujuan Tertentu meliputi antara lain Pemeriksaan atas hal-hal lain di 

bidang keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas system 

pengendalian intern. 

 

1.3.3 Prosedur Audit 

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

dilakukan atau metode yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti audit. Prosedur bisa diterapkan pada data akuntansi maupun 

pada proses untuk mendapatkan dan mengevaluasi informasi penguat. 

 Sepuluh macam prosedur audit menurut Sunarto (2003:94) yang biasa 

dilakukan auditor, yakni : 

1. Prosedur analitik 

Prosedur analitik dari kegiatan mempelajari dan membandingkan data 

yang memiliki hubungan. Prosedur ini mencakup perhitungan dan 

penggunaan rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan perbandingan, 

perbandingan antara jumlah sesungguhnya dengan data historis atau 

anggaran, dan penggunaan model matematika dan statistika seperti analisa 

regresi. Dalam prosedur ini selain digunakan data finansial, bisa juga 

digunakan data non-finansial. Prosedur analitik menghasilkan bukti 

analitik. 

 

 



 
 

2. Menginspeksi 

Menginspeksi meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau 

pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan 

fisik atas sumber-sumber berwujud. Menginspeksi dokumen adalah cara 

untuk mengevaluasi dokumen. Auditor akan dapat menentukan keaslian 

suatu dokumen, atau mungkin juga mendeteksi adanya pengubahan isi 

dokumen atau adanya hal-hal yang mengundang pertanyaan. 

Menginspeksi sumber-sumber berwujud akan dapat memberi pengetahuan 

langsung kepada auditor mengenai keberadaan dan kondisi fisik. Inspeksi 

juga merupakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik. 

3. Mengkonfirmasi 

Konfirmasi adalah suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang 

memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari 

sumber independen di luar organisasi klien. Klien membuat permintaan 

kepada pihak luar secara tertulis tetapi auditor harus mengawasi 

pengirimannya. Permintaan tersebut berisi pula instruksi agar jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan dikirim langsung kepada auditor. Prosedur audit 

ini menghasilkan bukti konfirmasi. 

4. Mengajukan pertanyaan 

Mengajukan pertanyaan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. 

Pengajuan pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber-sumber internal 

perusahaan klien ataupun diajukan kepada pihak luar. Hasilnya bukti lisan 

maupun bukti pernyataan tertulis. 

5. Menghitung 

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 urut cetak. Tindakan pertama dimaksudkan sebagai cara untuk 

mengevaluasi bukti fisik dari jumlah yang ada di tangan, sedangkan 

tindakan kedua merupakan cara untuk mengevaluasi bukti dokumen yang 

berkaitan dengan kelengkapan catatan akuntansi. 



 
 

6. Menelusuri 

Pada saat menelusuri, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat 

transaksi terjadi, dan (2) menentukan informasi dalam dokumen tersebut 

telah dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi. Arah pengujian 

dilakukan dari dokumen ke catatan akuntansi. Prosedur ini akan lebih 

efektif apabila klien menggunakan dokumen dengan nomor urut tercetak. 

7. Mencocokkan ke dokumen 

Mencocokkan ke dokumen meliputi kegiatan: (1) memilih alat-alat jurnal 

tertentu dalam catatan akuntansi, dan (2) mendapatkan dan menginspeksi 

dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat jurnal tersebut untuk 

menentukan validitas dan ketelitian transaksi yang dicatat. Pencocokan 

dokumen berhubungan erat dengan bukti dokumen. 

8. Mengamati 

Mengamati meliputi kegiatan melihat atau menyaksikan pelaksanaan 

sejumlah kegiatan atau proses. Aktivitasnya bisa merupakan proses rutin 

dari suatu transaksi. Misalnya auditor mengamati kecermatan yang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan klien dalam melakukan perhitungan 

fisik persediaan tahunan. Dalam tindakan ini tampak perbedaan antara 

mengamati dengan menginspeksi. Di satu sisi, auditor mengamati proses 

karyawan klien dalam melakukan perhitungan fisik persediaan, dan di sisi 

lain auditor juga menginspeksi atau memeriksa persediaan tertentu untuk 

dapat mengetahui kondisi persediaan. 

9. Melakukan ulang 

Melakukan ulang atau mengerjakan ulang perhitungan dan rekonsiliasi 

yang telah dilakukan oleh klien. Prosedur ini menghasilkan bukti 

perhitungan. Auditor juga bisa melakukan ulang beberapa aspek dalam 

memproses transaksi tertentu, untuk memastikan bahwa proses yang telah 

dilakukan klien sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

 

 



 
 

10. Teknik audit dengan bantuan komputer 

Teknik audit dengan bantuan komputer untuk membantu dalam melakukan 

prosedur-prosedur yang telah diterangkan di atas. Contoh, auditor bisa 

menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan perhitungan 

dan membandingkan dalam prosedur analitik, melakukan pemilihan 

sampel piutang dagang untuk konfirmasi, membandingkan elemen-elemen 

data dalam file yang berbeda untuk memeriksa kecocokan, dan melakukan 

ulang berbagai perhitungan. 

 

1.3.4 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk 

melakukan  pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 

SPKN dinyatakan dalam bentuk Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disebut 

PSP. 

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa “pemeriksaan 

keuangan negara dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan” . Standar 

Pemeriksaan ini merupakan Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang tersebut. 

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 memuat 3 (tiga) jenis 

pemeriksaan, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam Standar Pemeriksaan ini, standar 

untuk melakukan pemeriksaan keuangan diatur dalam Standar Pemeriksaan 

Keuangan, standar untuk melakukan pemeriksaan kinerja diatur dalam Standar 

Pemeriksaan Kinerja, dan standar untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu diatur dalam Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. 

 Standar Pemeriksaan tersebut harus digunakan bersama-sama dengan 

SPAP yang ditetapkan oleh IAI. SPAP tersebut berlaku untuk audit keuangan dan 

perikatan astestasi yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Standar pemeriksaan 

memberlakukan standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, dan Pernyataan 

Standar Audit (PSA) yang terkait dengan audit keuangan dan perikatan astestasi 



 
 

dalam SPAP, kecuali ditentukan lain. Penerapan SPAP perlu memperhatikan 

standar umum serta standar tambahan pada standar pelaksanaan dan standar 

pelaporan dalam Standar Pemeriksaan ini. 

 Sistematika Standar Pemeriksaan berdasarkan Peraturan Badan 

Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara ialah sebagai berikut : 

 Pendahuluan Standar Pemeriksaan. 

 PSP 01 : Standar Umum. 

1. Pemeriksa secara kkolektif harus memiliki kecakapan professional yang 

memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. 

2. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, 

organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental 

dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang 

dapat mempengaruhi independensinya. 

3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

secara cermat dan seksama. 

4. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan 

berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian 

mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus 

direviu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ektern). 

 PSP 02 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan. 

1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-beiknya dan jika 

digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menemukan sifat, saat dan lingkup 

pengujian yang dilakukan. 

3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuang 



 
 

 Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan 

berikut ini : 

a. Komunikasi pemeriksa 

b. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya. 

c. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya 

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). 

 PSP 03 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan 

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau 

prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif. 

2. Laporan auditor harus menunjukan, jika ada, ketidakkonsistenan 

penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi 

tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan 

auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan 

audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang 

dipikul auditor. 

 Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan berikut 

ini : 

a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan. 

b. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Pelaporan tentang pengendalian intern. 



 
 

d. Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. 

e. Pelaporan informasi rahasia. 

f. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. 

 PSP 04 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 

1. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. 

2. Staf harus disupervisi dengan baik. 

3. Bukti yang cukup, kompeten dan relevan harus diperoleh untuk 

menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. 

4. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen 

pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen 

pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk 

memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak 

mempunyai  hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan 

bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang 

mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa. 

 PSP 05 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja 

1. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk 

mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. 

2. Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup : 

a. pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar 

Pemeriksaan. 

b. tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan. 

c. hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan dan 

rekomendasi. 

d. tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. 

e. pelaporan informasi rahasia apabila ada. 

3. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, 

meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin. 

4. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, 

entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk 



 
 

mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk 

melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang 

diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 PSP 06 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. 

1. Perencanaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional 

bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. 

 Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berikut ini : 

a. Komunikasi pemeriksa. 

b. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan. 

c. Pengendalian intern. 

d. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya 

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan : 

kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). 

e. Dokumentasi pemeriksaan. 

 PSP 07 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

1. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan 

sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. 

2. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi 

disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang 

dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. 

3. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan 

tentang perikatan dan penyajian asersi. 

4. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun 

berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan 

untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu 

pernyataan tentang keterbatsan pemakaian laporan hanya oleh pihak-

pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. 



 
 

 Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagai berikut : 

a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan. 

b. Pelaporan tentang kelemahan pengendalian inten, kecurangan, 

penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan serta 

ketidakpatutan. 

c. Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. 

d. Pelaporan informasi rahasia. 

e. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. 

 

2.4 Audit Investigatif  

2.4.1 Definisi Audit Investigatif 

 Menurut Jack Bologna dan Paul Shaw yang dikutip oleh Amin Widjaya 

dalam bukunya yang berjudul ”Audit Kecurangan (Suatu Pengantar)” (2001:36) 

“Forensic Accounting sometimes called fraud auditing or Investigative 

accounting, is a skill that goes beyond the realm of corporation and management 

fraud, embezzlement, or commercial bribery Indeed, forensic accounting skills 

go beyond the general realm of white collar crime.” 

 Pendapat yang lain tentang audit Investigatif dikemukakan oleh Messier 

(2003:17) yaitu : Forensic audit is an audit to detection or deterrence of a wide 

variety of fraudulent activities. The use of auditing to conduct forensic audits has 

grown significantly, especially where the fraud involves financial issues. 

 Association Of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip Amin 

Wijaya (2001:36), mendefinisikan Audit Investigatif sebagai berikut : 

“Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, 

using accounting records and information, analytical relationship and an 

awareness of fraud perpetration and concealment effort” 

 Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit Investigatif 

merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa 

kecurangan terutama dalam laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau 

sudah terjadi menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor  (teknik audit). 



 
 

 

2.4.2 Jenis Audit Investigatif 

Ada dua macam Audit Investigatif 

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. (Akuntansi Indonesia; Maret;2008;20) 

 Berdasarkan siapa yang melakukan Audit Investigatif, menurut Soejono 

Karni (2000:7)  dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

1. Audit Investigatif dilakukan atas inisiatif lembaga audit 

  Dasar pelaksanaan audit Investigatif yang dilakukan atas inisiatif lembaga 

audit pada umumnya adalah : 

a. Pengembangan temuan audit sebelumnya  

b. Informasi atau pengaduan dari masyarakat 

  Apabila audit bersumber dari pengaduan masyarakat sebelum melakukan 

audit, umumnya dilakukan dahulu penelitian awal untuk mengidentifikasikan 

kasus yang akan diaudit. Apabila dari penelitian awal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dapat dilakukan Audit Investigatif baru dapat dibuat satu 

surat tugas khusus . 

Hal yang terpenting adalah sejauh mana kewenangan lembaga audit untuk 

melakukan Audit Investigatif terutama apabila hasil auditnya terbukti ada 

pelanggaran hukum formal atau material, kemungkinan akan diserahkan kepada 

jaksa untuk diselesaikan secara hukum.  

 



 
 

2. Audit Investigatif dilakukan atas dasar permintaan penyidik 

  Sesuai pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAPid), bila penyidik menganggap perlu, dapat meminta pendapat orang 

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Terdapat kelemahan atau 

hambatan perundang-undangan yang dihadapi auditor karena tidak diatur lebih 

lanjut dalam KUHAPid atau Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Auditor 

bekerja atau melaksanakan tugas atas nama penyidik (Polisi atau Jaksa). 

  Pada audit yang dilaksanakan atas dasar permintaan penyidik, auditor 

bertanggung jawab atas nama pribadi yang ditunjuk. Oleh karena itu apabila 

pernyataan yang dikemukakan oleh auditor adalah pernyataan palsu, auditor 

tersebut dijerat hukum. 

 

2.4.3 Tujuan Audit Investigatif 

 Audit Investigatif termasuk kedalam audit ketaatan (Compliance Audit) 

walaupun ada juga yang mengelompokkan secara terpisah. Menurut pendapat 

Soejono Karni (2000:4) tentang Audit Investigatif adalah.  

“Audit ketaatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang atau klien 

telah melaksanakan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang 

memiliki otoritas yang lebih tinggi. Dalam Audit Investigatif. Ketentuan yang 

harus ditaati sangat luas, tidak hanya kebijakan manajemen tapi juga sampai 

dengan hukum formal, hukum material dan lain-lain. Untuk itu auditor forensik 

tidak hanya cukup untuk menguasai bidang ekonomi tapi juga hukum-hukum 

yang berlaku.” 

 Seperti yang telah dikemukakan di atas, tujuan Audit Investigatif 

berdasarkan permintaan penyidik adalah membantu penyidik untuk membuat 

terang perkara pidana ekonomi yang sedang dihadapi penyidik. Auditor bertugas 

mengumpulkan bukti-bukti surat yang mendukung dakwaan jaksa. Tujuan Audit 

Investigatif berdasarkan pengaduan masyarakat adalah untuk melakukan audit 

lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari pengaduan tersebut. Tujuan audit 

berdasarkan hasil temuan sebelumnya adalah untuk mengadakan audit lebih lanjut 

untuk membuktikan apakah kecurigaan kecurangan tersebut terbukti atau tidak. 



 
 

 

2.4.4 Program Audit Investigatif 

Program Audit Investigatif pada umumnya sulit ditetapkan terlebih dahulu 

atau di bakukan karena kasus yang satu akan berbeda modus operandinya dengan 

kasus yang lainya. Dengan mengadakan penelitian awal terhadap informasi  

dimaksudkan agar auditor lebih tahu masalah yang dihadapi. 

Prosedur audit yang digunakan sesuai dengan standar auditing, hanya saja 

penekanannya berbeda sesuai dengan keadaan. Disamping standar auditing, 

prosedur audit juga menggunakan wewenang penyidik yang sangat luas. Ruang 

lingkup audit juga sangat sesuai dengan wewenang penyidik.  Tehnik audit yang 

akan diterapkan sama dengan tehnik audit laporan keuangan tetapi juga 

tergantung dengan kasus yang dihadapi. 

Soejono Karni  (2000:123) mengemukakan tentang program audit dalam 

Audit Investigatif adalah sebagai berikut : 

“Secara umum program audit dalam Audit Investigatif adalah mengaudit setiap 

transaksi yang diduga ada kasus dari awal sampai akhir baik sesuai dengan 

ketentuan dari objek yang diperiksa. Setiap tahap pembelian atau pengadaan 

barang dicari tindakan–tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik yang 

ditetapkan perusahaan  maupun ketentuan yang umum seperti Keppres” 

 

2.4.5 Pembuktian dalam Audit Investigatif 

 Tugas auditor investigatif adalah membuat terang perkara pidana yang 

dihadapi penyidik dengan cara mengumpulkan bukti. Bukti pada audit investigatif 

sama dengan bukti yang ditetapkan dalam standar auditing, bukti tersebut harus 

kompeten. 

 Audit investigatif dilaksanakan untuk membantu penyidik sehingga alat 

buktinya harus sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Kitab Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu : 

a. Alat bukti yang sah 

 Keterangan saksi 

 Keterangan ahli 



 
 

 Surat 

 Petunjuk 

 Keterangan terdakwa 

b. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan   

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 

suatu  perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah apa 

yang seorang ahli nyatakan  di sidang pengadilan. 

Bukti audit adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 

pejabat umum yang berwenang, keterangan ahli dan surat lain yang berlaku jika 

ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 

penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. Petunjuk hanya dapat di peroleh  dari keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa. 

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang 

tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau apa yang 

ia alami sendiri. 

Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : 

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, dan 

diterima, atau dismpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu ; dan 

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, 

dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa 

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun 

selain kerrtas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa 



 
 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau 

perforasi yang memiliki makna. 

Menurut Soejono Karni (2000:113) tugas auditor sebagai tenaga ahli sebagai 

mana dimaksud pasal 120 ayat  (1) KUHAP adalah : 

1. Mengumpulkan bukti-bukti surat untuk : 

a. Dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) auditor sebagai saksi ahli dan 

pembuatan keterangan ahli. 

b. Membantu penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat mebuat 

BAP secara benar sesuai (pokok perkara/dakwaan jaksa) terhadap 

tersangka dan saksi serta saksi ahli)  

2. Sebagai saksi ahli di persidangan  

Dalam persidangan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi bahwa 

terdakwa benar-benar melakukannya. 

 

2.4.6 Metodologi Audit Investigatif 

Setiap pekerjaan mempunyai metodologi dan prosedur masing-masing. Begitu 

pula Audit Investigatif. Untuk mencari jawaban suatu kecurangan tanpa bukti 

yang lengkap, auditor pelu membuat asumsi tertentu. Teori kecurangan mulai 

dengan asumsi auditor berdasarkan fakta yang diketahui tentang apa yang 

mungkin terjadi dan kemudian diuji untuk menentukan apakah asumsi tersebut 

dapat dibuktikan Menurut Amin Widjaya (24:2001) Teori Kecurangan 

mencakup: 

1. Menganalisis data yang tersedia. 

2. Menciptakan suatu hipotesis 

3. Menguji Hipotesis 

4. Memperbaiki dan mengubah Hipotesis  

Metodologi tersebut bisa dikatakan sebagai pendekatan yang sistematik yaitu 

audit dimulai dengan informasi umum dan diteruskan dengan informasi khusus 



 
 

yang lebih banyak. Pada umumnya audit akan dimulai dengan audit sumber 

dokumentasi. 

a. Pengujian Dokumen 

Sebagai aturan umum, dokumen harus diperiksa sebelum wawancara 

dilakukan. Prosedur ini memungkinkan auditor memperoleh pemahaman 

tentang nilai bukti potensial dari suatu kasus dan juga untuk melindungi 

keamanan dokumen. 

b. Saksi Pihak ketiga yang netral 

Setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang cukup, saksi harus 

diwawancarai dengan cara yang logis, mulai dengan orang yang paling kecil 

kemungkinan terlibat dan memuncak sampai kepada orang yang paling 

mungkin mempunyai suatu keterlibatan. 

c. Saksi Koroboratif (Corroborative witness) yang menguatkan 

Wawancara dengan saksi yang menguatkan fakta harus dilakukan setelah 

wawancara dengan saksi pihak ketiga yang netral. Saksi ini mungkin 

kooperatif dan tidak kooperatif. 

d. Co-Inspirators 

Pihak-pihak yang dicurigai terlibat harus diwawancarai kemudian, mulai 

dengan pihak yang paling tidak begitu bersalah dan meningkat pada pihak 

yang paling bersalah. Apabila memungkinkan, penegakan dan penuntut sering 

menjanjikan kelonggaran sebagai imbalan kerjasama. 

e. Target/sasaran 

Biasanya, target/sasaran akan diperiksa paling akhir. Wawancara dan 

interogasi biasanya dijadwal, meskipun dirasakan bahwa target tidak akan 

memberikan pengakuan. Dalam banyak contoh, pengakuan dapat digunakan 

untuk pendakwaan atau penuduhan (impeachment). 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners yang menjadi rujukan 

internasional dalam  melaksanakan Fraud Examination. Metodologi menekankan 

kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu Audit Investigatif atas kasus 

yang memiliki indikasi tindak kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, 

serta bagaimana tindak lanjutnya. Audit Investigatif yang dilakukan untuk 



 
 

mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah. Karena 

pelaksanaan Audit Investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak 

individual pihak-pihak lainnya, maka Audit Investigatif harus dilakukan setelah 

diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai 

predikasi. 

Predikasi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau 

menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh professionalisme dan 

sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan  

pemahaman tentang kecurangan, bahwa kecurangan (fraud) telah terjadi, sedang 

terjadi, atau akan terjadi. Tanpa predikasi, Audit Investigatif tidak boleh 

dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya  ketidakpuasan dari berbagai kalangan 

yang menyangka bahwa jika suatu institusi audit menemukan satu indikasi 

penyimpangan dalam pelaksanaan financial audit-nya, maka institusi tersebut 

dapat melakukan Audit Investigatif. 

Audit Investigatif belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang 

ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit 

pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan Audit 

Investigatif. Garis besar proses Audit Investigatif secara keseluruhan, dari awal 

sampai dengan akhir, dipilah-pilah sebagai berikut: 

1. Penelaahan Informasi Awal 

Pada proses ini pemeriksa melakukan: pengumpulan informasi tambahan, 

penyusunan fakta dan proses kejadian, penetapan dan penghitungan tentative 

kerugian keuangan, penetapan tentative penyimpangan, dan penyusunan 

hipotesa awal.  

2. Perencanaan Audit Investigatif 

Pada tahapan perencanaan dilakukan: pengujian hipotesa awal, identifikasi 

bukti-bukti, menentukan tempat atau sumber bukti, analisa hubungan bukti 

dengan pihak terkait, dan penyusunan program Audit Investigatif. 

3. Pelaksanaan 



 
 

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pengumpulan bukti-bukti, pengujian 

fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, 

penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja. 

4. Pelaporan 

Fase terakhir, dengan isi laporan hasil Audit Investigatif kurang lebih memuat: 

unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian 

keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab 

terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam 

penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama 

pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum. 

5. Tindak Lanjut 

Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada 

pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak 

hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigatif kepada pengguna 

laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan 

kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim Audit Investigatif dapat 

ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan. 

Menurut Theodorus. M Tuanakota (2006:229) terdapat  tujuh teknik audit 

yang sering dilakukan oleh auditor yaitu: 

1. Memeriksa fisik (Phisical examination)  

2. Meminta Konfirmasi (Confirmation) 

3. Memerisa Dokumen (Documentation) 

4. Review Analitik (Analytical Review) 

5. Meminta informasi lisan atai tertulis dari auditan (Inquiry of the auditee) 

6. Menghitung Kembali (Reperforming) 

7. Mengamati (Observation) 

Memeriksa Fisik lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai (baik 

dalam mata uang rupiah atau mata uang asing), kertas berharga, persediaan barang 

aktiva tetap dan barang berwujud (tangible asset) lainnya. Sedangkan mengamati 

diartikan sebagai pemanfaatan indera untuk mengetahui sesuatu. 



 
 

Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diinvestigasi) untuk 

menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit 

umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. 

Tapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun 

non keuangan. 

Dalam memeriksa dokumen tidak diperlukan tehnik khusus. Tak ada 

investigasi tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, 

definisi dokumentasi menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, 

disimpan dan dipindahkan secara elektronik/digital. 

Review analitikal  menurut Stringer dan Tewart seperti yang dikutip 

Theodorus. M Tuanakotta (2006:231) 

 “Is a form of deductive reasoning in which property of the individual details is 

inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate results.” 

Menghitung kembali atau reperform adalah menghitung kebenaran dalam 

perhitungan. Prosedur ini sangat lazim dalam audit. Dalam Investigasi, 

perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak 

atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi 

berkali-kali dengan pejabat (atau kabinet) yang berbeda. 

Metodologi Audit Investigatif dibangun agar semua kasus dapat ditangani 

dengan cara yang sama. Apabila kasus-kasus semuanya ditangani dengan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due proffessional care) 

yang sama dengan memakai metodologi yang sama, auditor akan memperkecil 

resiko dari pengadilan sipil yang potensial seperti pencemaran nama baik. Amin 

Widjaja (2001;48). 

 

2.4.7 Pelaksanaan Audit Investigatif 

Menurut Soejono Karni (200:154)  tahapan dalam pelaksanaan bantuan ahli 

adalah sebagai berikut : 

a. Penunjukan tim audit untuk melaksanakan penelitian awal. 

b. Penelitian awal terhadap kasus yang diaudit. 

c. Pembentukan tim audit. 



 
 

d. Pelaksanaan audit. 

e. Keterangan ahli. 

f. Auditor di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

g. Auditor sebagai saksi ahli di persidangan. 

Untuk kasus yang berasal dari lembaga audit sebaiknya dilaksanakan oleh tim 

atau salah satu anggota yang melaksanakan Audit Investigatif untuk kasus yang 

bersangkutan. Sehingga tim sudah mengetahui tentang kasus yang dihadapi. 

Sedangkan untuk kasus yang baru dan merupakan hasil penyelidikan jaksa atau 

polisi sendiri. Tim dipilih terutama mereka yang pernah melaksanakan bantuan 

kepada penyidik untuk kasus yang relatif sama. Tim harus menguasai accounting, 

auditing dan mengetahui hukum atau perundang-undangan yang berlaku.  

Agar pekerjaan bantuan audit tersebut dapat dilaksanakan secara cepat dan 

tepat sebaiknya untuk kasus-kasus yang merupakan hasil peneyelidikan jaksa atau 

polisi dapat ditempuh dengan dua cara : 

1. Penyidik memaparkan kasus tersebut dihadapan auditor. 

2.  Lembaga audit menugaskan tim untuk memperoleh gambaran kasus dengan 

mendatangi kantor penyidik. 

Apabila ternyata alternatif kedua yang dipilih, tim audit dalam penelitian awal 

harus melakukan hal-hal berikut : 

1. Menanyakan kepada penyidik mengenai perintah penyidikan. 

2. Apabila dalam penanganan kasus diperlukan surat ijin misalnya kasus kredit 

bank. Auditor menanyakan apakah sudah mendapatkan ijin dari bank 

Indonesia. 

3. Apakah terdakwanya ditahan atau tidak. 

4. Bukti-bukti surat apa saja yang telah disita. 

5. Auditor mempelajari BAP terdakwa dan BAP para saksi. 

6. Setelah memperoleh gambaran kasus yang dihadapi, bisa memperkirakan 

bukti-bukti surat apa yang masih diperlukan. Dalam setiap kasus umumnya 

berbeda, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian awal umumnya juga 

berbeda-beda. 



 
 

Tim yang melaksanakan audit sebaiknya sama dengan tim yang 

melaksanakan penelitian awal. Dari penelitian awal, auditor sudah mengetahui 

gambaran kasus yang dihadapi, diusahakan salah satu anggota tim pernah 

menangani kasus yang relatif sama. Dari sekian kasus yang sulit dan menyita 

banyak waktu adalah menipulasi keuangan dengan manipulasi pembukuan, 

pengerjaan pembukuan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

dan buku besar maupun laporan keuangan yang belum dibuat. 

Dalam melaksanakan audit, sebaiknya auditor memfokuskan pada bukti 

surat. Apabila tindak pidana khusus tersebut merupakan suatu kasus, setiap kasus 

harus diaudit dari awal sampai akhir transaksi tersebut. Sebagai acuannya adalah 

kebijakan perusahaan, Keputusan Presiden dan ketentuan yang ada hubungannya 

dengan kasus yang dihadapi. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan 

dan ketentuan tersebut, merupakan pelanggaran terhadap hukum material. Auditor 

harus mengumpulkan bukti-bukti tersebut. 

Apabila perkara sudah terang dan telah ada kesesuian dengan penyidik, 

auditor membuat keterangan ahli yang ditandatangani oleh ketua tim bukan kepala 

lembaga audit. 

Auditor akan menjadi saksi ahli dipersidangan di BAP oleh penyidik. 

Tetapi kadangkala justru auditor yang mempersiapkan BAP karena BAP harus 

sejalan dengan keterangan ahli. Hal ini dapat dimaklumi karena untuk kasus 

tertentu yang tau secara benar adalah auditor. Pertanyaan dan jawaban dalam BAP 

dibuat sedemikian rupa sehingga mencerminkan BAP saksi ahli. 

Auditor sebagai saksi ahli yang terjun kepokok perkara sehingga sering 

dipermasalahkan oleh Penasihat hukum. Diusahakan jawaban dari saksi ahli tidak 

menimbulkan pertanyaan baru dan auditor harus berusaha sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat ditarik kemasalah hukum atau yang diluar keahlian auditor 

atau kasus menjadi perdata.   

 

 

 

 



 
 

2.4.8 Laporan audit forensik 

Seperti halnya dengan audit laporan keuangan, audit forensik juga 

menyusun kertas kerja audit. Kertas kerja audit investigatif sulit dibakukan karena 

tergantung kepada kasus yang dihadapi. Dan biasanya antara kasus yang satu 

dengan kasus yang lainnya akan berbeda, begitupula hasil auditnya. 

Soejono Karni (2000:146) memberikan pendapatnya tentang susunan 

kertas kerja audit investigatif sebagai  berikut : 

“Kertas kerja audit investigatif secara umum bisa disusun  

a. Kertas kerja audit umum 

Kertas kerja yang menyangkut data umum, objek atau kegiatan yang diaudit 

termasuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.  

b. Kertas kerja audit setiap orang yang diduga terlibat. 

Kertas kerja audit ini dapat disusun perorang yang terlibat yang berisi 

perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan akibatnya. Sedangkan kertas kerja 

audit untuk tersangka termasuk pula kerugian negara akibat perbuatan 

melanggar hukum. Bukti surat mengenai ketentuan yang ada dan 

pelanggarannya difotokopi untuk masing-masing yang terlibat.” 

Kertas kerja audit dapat disusun pertahapan proses terjadinya tindak pidana 

korupsi. Kertas kerja audit didukung bukti surat yang mendukung pertahapan. 

Khusus untuk kasus yang relatif sulit auditor sebaiknya membuat kertas kerja 

audit sebagai pendukung BAP. Kertas kerja audit ini dibawa sewaktu sidang 

pengadilan. 

Soejono Karni (2000:147)  juga memberikan pendapatnya tentang manfaat 

dari kertas kerja sebagai berikut  

“Manfaat dari kertas kerja : 

1. Memudahkan penyusunan keterangan ahli di BAP. 

2. Memudahkan bagi penyidik dalam membuat surat dakwaan. 

3. Memudahkan saksi ahli di sidang pengadilan. 

Selain mengisi kertas kerja audit, auditor juga mengisi formulir laporan 

kecurangan. Formulir laporan kecurangan memberikan format yang diusulkan 



 
 

untuk laporan akhir untuk dipergunakan dalam mendokumentasikan kegiatan 

sekitar kejadian atau kecurangan korupsi. 

Isi laporan investigatif menurut Soejono Karni (2000:133) adalah sebagai 

berikut :  

“ Pada umum laporan Audit Investigatif berisi:  

a. Dasar Audit Investigatif. 

b. Temuan Audit Investigatif. 

c. Tindak lanjut. 

d. Saran-saran perbaikan. 

Untuk laporan Audit Investigatif yang akan diserahkan kepada kejaksaan. 

Temuan audit memuat  

a. Modus Operandi. 

b. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

c. Bukti yang diperoleh.  

d. Kerugian yang ditimbulkan.” 

Dalam laporan audit harus digunakan kata “diduga”, karena dalam Audit 

Investigatif harus diterapkan azas praduga tak bersalah. Yang boleh mengatakan 

melakukan tindak pidana korupsi hanya hakim. Seorang dinyatakan telah 

melakukan tindak pidana korupsi setelah ada vonis hakim. 

Menurut Amin Widjaja (2001:51) Formulir laporan didisain untuk 

memenuhi tiga tujuan yaitu :  

1. Memberi format untuk mencatat rincian yang penting dari kecurangan. 

2. Memberi kerangka kerja bagi yang mempersiapkan laporan untuk 

menganalisis kasus kecurangan. 

3. Mengembangkan manajemen dan kebijakan keamanan yang maju untuk 

mendeteksi dan menghindari kecurangan. 

 Formulir ini mencakup bermacam-macam elemen kecurangan, termasuk 

kecurangan yang berhubungan dengan komputer. Dalam melaporkan kejadian 

kecurangan, harus tepat. Investigasi  dan laporan juga harus dilakukan seolah-olah 

hasilnya akan diadili. Mencatat waktu, tanggal, nama orang yang tepat dan 

penjelasan bukti tertentu penting dalam investigasi atau proses pengadilan sipil 



 
 

atau kriminal. Singkatnya melekat pada fakta, desas-desus diskon dan catatan 

yang ada hubungannya.  

 

2.4.9 Perbedaan Financial Audit dengan Audit Investigatif 

Sampai saat ini Audit Investigatif di Indonesia belum dibakukan 

prosedurnya oleh IAI. Selain itu, istilah yang resmi dari IAI juga belum turun. 

Sebagian ada yang menyebutnya audit kecurangan, Audit forensik, audit khusus 

dan audit investigasi. Untuk memudahkan pembahasan penulis akan 

menggunakan istilah audit investigatif dan mengasumsikan bahwa audit 

investigatif berkaitan dengan pengadilan dan dilakukan mulai dari tahap 

pendeteksian sampai dengan persidangan. 

Dalam majalah Akuntansi No. 10 1988, seperti yang dikutip oleh Soejono 

Karni (2000:5) dijelaskan tentang akuntan forensik sebagai berikut. 

“Sesungguhnya akuntan forensik tidak berbeda dengan akuntan publik yang ada, 

hanya pada akuntan publik, mereka  bertujuan memeberikan pendapat atas 

laporan keuangan yang diperiksa dan kadangkala menemukan adanya 

kecurangan, sedangkan akuntan forensik memang bertujuan untuk menyelidiki 

kemungkinan adanya kecurangan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan 

yang mati secara misterius (tidak wajar).” 

Perbedaan antara audit laporan keuangan dan audit investigatif  yang 

lainnya dapat di lihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Audit Keuangan Audit Investigatif 

Waktu Pelaksanaan Berulang Tidak Berulang 

Ruang Lingkup Umum Khusus 

Tujuan Memberikan Opini Pembuktian Fraud 

Hubungan  Non Adversarial Adversarial 

Metodologi Tehnik Pemeriksaan Tehnik Investigasi 

Presumsi Professional Sceptisme Alat bukti dan Fakta 

(Hand out seminar audit investigatif 2007). 

 



 
 

2.5 Kejahatan  

2.5.1 Definisi Kejahatan 

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai 

perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si 

pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, 

maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia 

yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang 

belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun 

misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi 

berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. 

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat 

diantara para sarjana, diantaranya :  

1. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian 

kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan 

adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 

undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 

kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 

penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 

2. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti social 

yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga 

dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan 

masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 

3. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam 

masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum 

dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan 

seterusnya. 

4. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat 

anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa 

pemberian penderitaan. 



 
 

5. Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma 

hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai 

perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan 

(negara bertindak). 

6. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks 

Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi 

tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, 

mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan 

atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian 

mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, 

suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang 

hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 

 

2.5.2 Unsur-unsur Kejahatan 

Edwin: H. Sutherland dalam bukunya “Principles of Criminology” 

menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling 

mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila 

memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah : 

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian. 

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan 

dengan jelas dalam hukum pidana 

3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang 

disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan 

4. Harus ada maksud jahat (mens rea) 

5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan 

kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan 

6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang 

undangundang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri 

7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. 

 

 



 
 

2.5.3 Korupsi 

Banyak peristiwa yang mempunyai dampak penting terhadap komitmen 

dan stamina lembaga-lembaga negara dalam memerangi korupsi. Beberapa di 

antara peristiwa itu antara lain : 

• Titik balik dalam penanganan kasus mantan Presiden H.M. Soeharto 

• Titik balik dalam penanganan kasus BLBI 

• Tersendatnya sidang pengadilan dalam kasus penyuapan Ketua 

Mahkamah Agung oleh Harini Wijoso, yang ditandai dengan walk-out-

nya tiga hakim ad hoc (non karier) 

• Kesan dihilangkannya temuan penting PPATK yang menyangkut 

petinggi kepolisian 

• Mengemukanya deretan panjang aparat pemeriksa, pengawas 

penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim, panitera yang diduga 

menerima suap dan yang memeras. 

 

Istilah korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.20 tahun 2001 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang 

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara”. 

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang 

Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi disempurnakan dalam UU No.20 Tahun 

2001, dan dapat dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu : 

1. Kerugian keuangan negara 

2. Suap menyuap 

3. Penggelapan dalam jabatan 

4. Pemerasan 

5. Perbuatan curang 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 

7. Gratifikasi atau pemberian hadiah 



 
 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan 

korupsi menjadi empat bentuk, yaitu 

1. Benturan kepentingan (conflict of interest) 

Benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, 

diantaranya bisnis pelat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan 

keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di 

lembaga-lembaga pemerintahan dan di dunia bisnis sekalipun. 

Benturan kepentingan bisa terjadi dalam skema permainan pembelian 

(purchases scheme) maupun penjualan (sales scheme). 

2.   Penyuapan (bribery) 

3.   Pemberian (illegal gratuities) 

Illegal gratuities merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. 

Dalam kasus korupsi di Indonesia kita melihat hal ini dalam bentuk 

hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah 

kenaikan pangkat dan jabatan, dan lain-lain yang diberikan kepada 

pejabat. 

  4.  Pemerasan (economic extortion)  

 

2.6 Lembaga Pemerintahan 

Definisi Lembaga menurut Carl J. Friedrich (2005:161) ialah “suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai-nilai dan cita-cita yang sama”. 

Sedangkan definisi Pemerintahan menurut Undang-undang No.32 Tahun 

2004 ialah “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Pusat 

Maupun Daerah  Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Dengan 

Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 

 

 


