
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Defenisi Penerapan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Penerapan sebagai berikut : 

1. Proses, cara, perbuatan menerapkan, 

2. Pemasangan, 

3. Pemanfaatan, perihal mempraktikkan. 

 

2.2    Auditing 

2.2.1 Defenisi Auditing 

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

diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh pihak perusahaan yang telah diaudit dapat lebih dipercaya oleh 

pemakai informasi laporan keuangan.  

 

Menurut Arens et al ( 2006 : 4)  

“ Auditing is the accumulates and evaluates of evidence about information 

to determine and report on the degree of correspondence between the 

information and established criteria. Auditing should be done by 

competent independent person “ 

(Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti 

tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 

dilakukan seorang yang kompeten dan independent untuk menentukan dan 

melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.) 

 

Menurut Sukrisno Agoes (2004:3) 

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun 

oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 



pendukungnya, dengan tujuan untuk mendapat pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan tersebut.” 

  

Menurut Mulyadi (2002:9) 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut 

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

pemakai yang berkepentingan. “ 

 

Dari defenisi-defenisi auditing diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

inti dari pengertian auditing tersebut sebagai berikut : 

1. Seorang auditor harus independen dan kompeten. 

2. Auditor harus mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung pendapatnya. 

3. Hasil akhir dari auditor adalah laporan pendapat auditor independen yang 

menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan apakah sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. 

 

2.2.2 Jenis Audit 

 Jenis-jenis audit apabila ditinjau dari luasnya pemeriksaan, menurut 

Sukrisno Agoes (1996:5), dapat dibedakan sebagai berikut: 

1.  General Audit (Pemeriksaan Umum) 

Suatu pemeriksaan umum pada laporan keuangan yang telah dilakukan oleh 

KAP yang independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai 

kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Pemeriksaan tersebut harus 

memperhatikan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dan 

memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh IAI. 

2.  Special Audit (Pemeriksaan Khusus) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor 

tidak perlu memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan 



keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos / 

masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga 

terbatas. 

 

Menurut Messier (2000:11), Audit dikelompokkan menjadi empat yaitu : 

1.   Financial Statement Audit (Audit Atas Laporan Keuangan)  

Financial Statement Audit yang dilakukan oleh auditor independent terhadap 

Laporan Keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat 

mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya 

dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). 

2.   Compliance Audit (Audit Ketaatan) 

Compliance Audit adalah menentukan apakah peraturan, kebijakan, hukum 

atau peraturan pemerintah dipahami oleh perusahaan yang di audit. Hasil audit 

ketaatan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan 

kriteria tersebut, terdiri dari :  

a. Ikhtisar hasil temuan, atau  

b. Tingkat ketaatan dengan kriterianya.  

3. Operational Audit (Audit Operasional) 

Operational Audit meliputi tinjauan sistematis atas keseluruhan aktivitas 

organisasi dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya secara efektif 

dan efisien. Audit operasional biasanya sulit untuk mengidentifikasikan tujuan 

dan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi.  

4. Forensic Audit ( Audit Forensik) 

Tujuan forensic audit adalah untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan. 

Beberapa contoh di mana akuntansi forensik dapat dilakukan meliputi : 

a. Kecurangan dalam bisnis / kecurangan yang dilakukan karyawan, 

b. Investigasi tindak kriminal, 

c. Perselisihan pemegang saham dengan persekutuan, 

d. Kerugian ekonomi bisnis, 

e. Dan lain-lain. 

 



Jenis-jenis Audit berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dalam Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

2. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksan atas pengelolaan keuangan 

Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisien serta 

pemeriksaan aspek efektivitas.  

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu : 

a. Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian 

Negara / daerah dan / atau unsur pidana; 

b. Pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan kerugian. 

c. Bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa 

dan bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur 

yang disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan ini meliputi 

antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, 

pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian 

intern. 

 

2.2.3 Jenis Auditor 

 Pada prakteknya, menurut Messier (2006:65), terdapat empat jenis auditor 

yang umum, yaitu :  

1.  Auditor Eksternal (external Auditors) 

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau bersertifikasi 

akuntan publik (disingkat BAP, atau Certified Public Accountant – CPA). 

Auditor ini disebut independen karena mereka tidak dipekerjakan oleh entitas 

yang diaudit. Auditor eksternal mengaudit laporan keuangan untuk perusahaan 

publik dan nonpublik, persekutuan, pemerintah kota, individu, dan jenis lain 

entitas. Mereka juga dapat melaksanakan audit kepatuhan, audit operasional, 

dan audit forensik untuk entitas tersebut. Tetapi, standar audit membatasi jenis 

jasa audit lain yang dapat diberikan oleh auditor eksternal kepada klien audit 

laporan keuangan yang merupakan perusahaan publik. 

 



2.  Auditor Pemerintah (Governance Auditors) 

 Di Indonesia terdapat berbagai lembaga atau badan yang bertanggung jawab 

secara fungsional terhadap kelayakan atau keuangan Negara. Pada tingkat 

tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Kemudian terdapat 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat 

Jendral (Itjen) pada Departemen Pemerintah. Sebagian besar tugas BPKP 

tidak berbeda dengan tugas Kantor Akuntan Publik dan sebagian besar 

informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai badan pemerintah telah diaudit 

oleh BPKP. Selain audit atas laporan keuangan, sekarang BPKP sering kali 

melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas operasi berbagai program 

pemerintah dan BUMN. 

3.  Auditor Internal (Internal Auditors) 

Auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan persekutuan, badan 

pemerintah, individu, dan entitas lainnya disebut auditor internal (internal 

auditors). Institut auditor internal (institute of Internal Auditor – IIA) adalah 

organisasi utama yang mendukung auditor internal. Misalnya menjadi 

“Asosiasi Profesional internasional utama,” diorganisasi secara mendunia, 

mendedikasikan diri kepada promosi dan pengembangan praktik audit 

internal, IIA telah mengembangkan serangkaian standar untuk diikuti oleh 

auditor internal dan telah menetapkan program sertifikasi. Individu yang 

memenuhi persyaratan sertifikasi dari IIA, yang termasuk lulus dalam ujian 

tertulis seragam, dapat menjadi internal auditor bersertifikat (Certified Internal 

Auditor – CIA) 

4.  Auditor Forensik 

 Auditor forensik dipekerjakan oleh perusahaan, badan pemerintah, kantor 

akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka dilatih 

untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan mencegah kecurangan serta kejahatan 

kerah putih. 

  

 



  Dalam auditing maka pihak yang melakukan pemeriksaan dinamakan 

auditor. Auditor dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pemeriksaaannya, 

auditor terdiri dari auditor eksternal merupakan auditor dari kantor akuntan publik 

yang independen, auditor internal ialah pihak yang bertanggung jawab atas 

pemeriksaan perusahaan BUMN atau dapat disebut juga dengan BPK, auditor 

investigatif tahu auditor forensik merupakan pihak yang diminta untuk 

menginvestigasi adanya suatu temuan yang dapat dilakukan oleh auditor internal 

dan eksternal. 

 

2.2.4 Tujuan Audit 

  Audit dikembangkan dan dilaksanakan karena audit memberi banyak 

manfaat bagi dunia bisnis. Pelaksanaan audit mempunyai tujuan yang berbeda, 

beberapa tujuan audit menurut Suharli (2000) adalah sebagai berikut : 

1. Penilaian Pengendalian (Appraisal of Control) 

 Pemeriksaan operasional berhubungan dengan administratif pada seluruh 

tahap operasi perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah 

pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai 

tujuan perusahaan.  

2. Penilaian Kinerja (Appraisal of Performance) 

Penilaian, pelaksanaan dan operasional serta hasilnya. Penilaian diawali 

dengan mengumpulkan informasi-informasi kuantitatif lalu melakukan 

penilaian efektifitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Penilaian selanjutnya 

menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan.  

3. Membantu Manajemen (Assistance to Management) 

Dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan maka hasil audit lebih diarahkan 

bagi kepentingan manajemen untuk performansinya, dan hasilnya merupakan 

rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan yang diperlukan pihak 

manajemen. 

 

 



  Dengan adanya audit bermanfaat untuk menindaklanjuti bagaimana 

efektifitas dan efisiensi pengendalian berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

serta kinerja dalam suatu perusahaan dapat diukur apakah sesuai dengan yang  

diharapkan, serta kinerja dalam suatu perusahaan dapat diukur apakah sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui audit akan tercipta hasil kinerja 

pihak manajemen dan karyawan lainnya perlukah diadakan perbaikan atau tetap 

dijaga kelangsungan hidup suatu perusahaan.  

 

2.2.5 Standar Auditing 

  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi berkewajiban 

untuk menetapkan Standar Auditing. Untuk melaksanakan tugas, IAI membentuk 

dewan Standar Audit yang ditetapkan sebagai badan teknis senior IAI untuk 

menerbitkan pernyataan-peryataan tentang Standar Auditing. Dewan ini 

berkewajiban untuk membuat pedoman penerapan pernyataan Standar Auditing 

bagi para auditor  dengan menerbitkan interpretasi. 

 Berikut ini adalah 10 Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan 

oleh IAI dalam yang terbagi menjadi 3 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 perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesinya dengan cermat dan seksama. 

B. Standar Pekerjaan Lapangan 

1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, 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 hasil audit.  

C. Standar Pelaporan 

1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 

2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip 

akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan L/K 

periode berjalan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode 

sebelumnya.  

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang 

nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus 

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, dan tingkat 

tanggung jawab auditor bersangkutan. 

 

2.2.6 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

  Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) adalah pedoman 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 didalam 

undang-undang tersebut. 



  Undang-undang No.15 Tahun 2004 memuat 3 (tiga) jenis pemeriksaan, 

yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu. Dalam Standar Pemeriksaan ini, standar keuangan diatur dalam 

Standar Pemeriksaan Keuangan, standar untuk melakukan pemeriksan 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 atestasi yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Standar Pemeriksaan 

memberlakukan standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, dan Peryataan 

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

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 Pemeriksaan 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara ialah sebagai berikut :  

A. Pendahuluan standar Pemeriksaan 

(1) PSP 01 : Standar Umum 

1. Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional 

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, organisasi yang 

mempengaruhi independensinya. 

3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan, serta 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 

direview oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern). 

 

(2) PSP 02 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

� 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). 

d. Pengembangan temuan pemeriksaan 

e. Dokumentasi pemeriksaan. 

 

(3) PSP 03 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan 

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau 

prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif. 

2. Laporan audit harus menunjukkan, 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 auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal 

yang 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:  

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.  

 

(4) 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. 

 

(5) 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. Peryataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar 

Pemeriksaan. 

b. Tujuan, lingkup dam 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. 

 

(6) 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 pelaksanan 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. 

 

(7) 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  :  

5. Untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu 

pernyataan tentang keterbatasan 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 teerhadap Standar pemeriksaan. 

b. Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, 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.  

 



2.3 Audit Investigatif 

2.3.1 Defenisi Audit Investigatif 

  Berdasarkan manual bagi para “examiners” oleh The Association of 

Certified Fraud Examiners yang dikutip Khairinsyah Salman bahwa Audit 

Investigatif adalah:  

“Fraud Examination is a methodology for resolving fraud allegation from 

inception to disposition. More specifically, fraud examination involves 

obtaining evidence and taking statements, writing reports, testifying 

findings and assisting in the detection and prevention of fraud”  

(“Audit Investigatif (Fraud Examination) adalah suatu methodologi untuk 

menyelesaikan dengan jelas, permasalahan yang berkaitan dengan adanya 

indikasi tindak kecurangan dari awal sampai akhir. Lebih khususnya, 

pemeriksaan investigatif meliputi upaya untuk mendapatkan berbagai 

bukti-bukti dan peryataan-peryataan, memberikan kesaksian, penulisan 

laporan, dan membantu dalam pendeteksian dan pencegahan tindak 

kecurangan”) 

 

  Menurut G. Jack Bologna and Robert J. Lindquist (1995:47) 

memberikan pengertian Audit Investigatif sebagai berikut :  

“Investigative Auditing involves reviewing financial documentation for a 

specific purpose, which could relate to ligitation support and insurance 

claims, as well as criminal matters.”   

 

  Berdasarkan The Association of Certified Examiners yang dikutip Amin 

Widjaja (2000:36) bahwa :  

“Fraud Auditing in a initial approach (proactive) to detecting financial 

fraud using accounting records and information analytical relationship, 

and awareness of fraud perpetration and concealment afforts.” 

 

 Mengacu kepada defenisi sebelumnya, audit investigatif adalah merupakan 

audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat 



terjadinya kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-

pihak terkait baik berupa suatu institusi maupun terhadap perorangan. Adapun 

proses yang dilalui memiliki target agar terselesaikannya berbagai indikasi kepada 

suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan. 

 

2.3.2 Perbedaan Auditing dan Audit Investigatif 

Tabel 2.1 

Perbedaan Auditing dan Audit Investigatif  

Auditing vs Fraud Examination 

Uraian Auditing Fraud Examination 

Waktu Berulang-ulang 

Audit diselenggarakan 

secara teratur dan 

berulang-ulang. 

Tidak berulang 

Fraud examination tidak 

dilakukan secara berulang. 

Hal tersebut dilakukan 

apabila diperoleh dasar 

yang cukup. 

Ruang 

Lingkup 

Umum 

Ruang lingkup audit 

adalah pemeriksaan 

umum atas data keuangan  

Spesifik 

Fraud examination 

diselenggarakan untuk 

memecahkan dugaan 

khusus 

Tujuan Pendapat 

Suatu audit pada 

umumnya 

diselenggarakan dengan 

tujuan memberikan 

pendapat / opini atas 

laporan keuangan atau 

informasi lain yang terkait 

Melekatkan kesalahan 

Tujuan fraud examination 

adalah menentukan apakah 

fraud / kecurangan benar 

telah terjadi dan 

menentukan siapakah yang 

bertanggungjawab. 

 

 



Uraian Auditing Fraud Examination 

Hubungan Non Adversarial  

Proses audit pada 

dasarnya tidak dilakukan 

dengan cara 

mempertentangkan 

sesuatu. 

Adversarial  

Karena tujuan fraud 

examination adalah 

melibatkan pelekatan 

suatu kesalahan, maka 

pada dasarnya dalam 

prosesnya terjadi 

pertentangan-pertentangan 

kepentingan. 

Metodologi Teknik Audit 

Audit diselenggarakan 

utamanya dengan 

melakukan pemeriksaan 

atas laporan keuangan. 

Teknik fraud examination 

Fraud examination 

diselenggarakan dengan 

cara: 

1) Pemeriksaan dokumen. 

2) Review atas data pihak 

luar yang tersedia 

umum. 

3) Wawancara / 

interview. 

Anggapan  Kesangsian Profesional 

Auditor diperlukan untuk 

melakukan pendekatan 

audit dengan kesangsian 

professional (professional 

skepticism) 

Bukti 

Pendekatan fraud 

examiner dalam 

pemecahan kasus fraud 

dengan mengusaha-kan 

bukti yang cukup untuk 

mendukung atau 

menyangkal suatu dugaan 

adanya fraud. 

Sumber: Seminar IAI “Pemeriksaan Kecurangan” oleh Leonardus J.E.Nugroho 

 



2.3.3 Aksioma Dalam Investigatif 

  Dalam melakukan investigatif ada beberapa aksioma. Aksioma adalah 

asumsi dasar yang begitu gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian 

mengenai kebenarannya. Tapi jangan abaikan “kegamblangannya”. Pemeriksa 

yang berpengalaman pun menghadapi kesulitan ketika ia mengabaikan aksioma-

aksioma ini. 

Ada tiga aksioma dalam pemeriksaan fraud yaitu: 

1. Fraud selalu tersembunyi 

Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan fraud adalah tersembunyi atau 

mengandung tipuan (yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya 

terjadi atau berlangsung). Karena itu, pemeriksa fraud atau investigator harus 

menolak memberikan pernyataan bahwa hasil pemeriksaannya membuktikan 

tidak ada fraud. Pernyataan yang mengandung risiko yang sangat besar. Fraud 

tersembunyi (atau lebih tepat “disembunyikan”), fraud dibungkus rapi.  

2. Pembuktian Fraud secara timbal-balik 

Pembuktian ada atau telah terjadinya fraud meliputi upaya untuk membuktian 

fraud itu tidak terjadi. Dan sebaliknya, untuk membuktikan fraud tidak terjadi, 

kita harus berupaya membuktikan fraud itu terjadi. Harus ada upaya 

pembuktian timbal balik atau reverse proof. Kedua sisi fraud (terjadi dan tidak 

terjadi) harus diperiksa. 

3. Hanya pengadilan yang menetapkan bahwa fraud memang terjadi  

Pemeriksa fraud berupaya membuktikan fraud terjadi. Hanya pengadilan yang 

mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Dalam upaya menyelidiki 

adanya fraud, pemeriksa membuat dugaan mengenai apakah seseorang 

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

merupakan dugaan atau tidak (innocent). Bersalah atau tidaknya seseorang 

merupakan dugaan atau bagian dari “teori”,  sampai pengadilan memberikan 

keputusannya.  

 

 

 



2.3.4    Tujuan Audit Investigatif  

  Di bawah ini disajikan bermacam-macam alternatif mengenai tujuan audit 

investigatif dari K.H. Spencer Pickett and Jennifer Pickett yang dikutip 

Theodorus M. Tuannakotta (2007:201) yaitu: 

1) Memberikan manajemen, Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras 

bahwa manajemen tidak mampu mengawasi dan mencegah terjadinya 

kecurangan oleh karyawannya. 

2) Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevannya bukti, 

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

untuk menyakinkan hakim di pengadilan. 

3) Menentukan assets yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari 

kerugian yang terjadi. Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan 

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

penentuan kerugian yang terjadi.  

4) Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. 

5) Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Pendekatannya adalah 

disiplin perusahaan yang diserahkan kepada penerapan peraturan intern 

perusahaan. 

6) Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan dengan 

tujuan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut dan menutup celah-celah 

peluang terjadinya kejahatan. 

7) Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, 

sesuai dengan pedoman. 

8) Mengumpulkan bukti yang cukup yang dapat diterima pengadilan, dengan 

sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. 

9) Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan 

membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil. 

10) Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Karena 

itu, perlu pengumpulan bukti yang cukup untuk proses penyidikan yang diikuti 

dengan penuntutan dan selanjutnya proses pengadilan. 



11) Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola resiko terjadinya 

kecurangan ini dengan tepat. Dalam jangka panjang, manajemen risiko yang 

baiklah yang mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan. 

12) Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. 

13) Dan lain-lain. 

 

2.3.5 Atribut, Standar, dan Kode Etik Akuntansi Forensik (Investigator) 

2.3.5.1 Atribut 

  Howard R.Davia yang dikutip oleh Theodorus M Tuannakotta 

(2007:45-49) memberi lima nasehat kepada seorang auditor dalam melakukan 

investigasi terhadap fraud yaitu: 

a. Dalam melakukan investigasi terhadap fraud hendaknya menghindari 

pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Identifikasi 

lebih dulu, siapa pelaku (yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku), 

karena kecurangan tidak terjadi begitu saja. 

b. Fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan 

kecurangan” (perpetrators” intens to commit fraud). Fokus pada pengumpulan 

bukti untuk proses pengadilan. 

c. Auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku penjahat, jangan mudah ditebak 

(be creative, think like a perpetrator, do not be predictable). 

d. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan 

persekongkolan (collusion, conspirancy). Pengendalian intern yang 

bagaimanapun baiknya, tidak dapat mencegah hal ini. 

e. Dalam memilih proactive fraud detection strategy (strategi untuk menemukan 

kecurangan dalam investigasi proaktif), auditor harus mempertimbangkan 

apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan. 

 

2.3.5.2 Standar Investigatif 

 Secara sederhana, standar adalah ukuran mutu K.H Spencer dan Jennifer 

Pickett yang dikutip dari Theodorus M. Tuannakotta (2007:52) merumuskan 

beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud sebagai berikut. 



 Standar – 1 

 Seluruh investigasi harus dilandasi praktik-praktik terbaik yang dilakukan 

(accepted best practices). Istilah best ractices sering dipakai dalam penetapan 

standar. Dalam istilah ini tersirat 2 hal. Pertama, adanya upaya membandingkan 

antara praktik-praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu. 

Upaya ini disebut benchmarking. Kedua, upaya benchmarking dilakukan terus 

menerus untuk mencari solusi terbaik. 

 Standar – 2 

 Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due core) sehingga 

bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan. 

 Standar – 3 

 Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan 

diindeks; dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi 

apabila ada penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa investigasi 

sudah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga membantu perusahaan dalam 

upaya perbaikan cara-cara investigasi accepted best practices yang dijelaskan 

diatas dapat dilaksanakan. 

 Standar – 4 

 Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak azasi pegawai dan 

senantiasa menghormatinya. Kalau investigasi dilakukan dengan cara yang 

melanggar hak azasi pegawai, yang bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan 

investigatornya. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dengan waktu dan biaya 

yang banyak, menjadi sia-sia. 

 Standar – 5  

 Beban pembuktian ada pada perusahaan yang “menduga” pegawainya 

melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai 

tersebut, baik dalam kasus hukum administratif dan pidana. 

 Di Indonesia ada tindak pidana dimana beban pembuktian terbalik 

dimungkinkan. Untuk tindak pidana, jaksa penuntut umum harus mengajukan 

sedikitnya dua alat bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim. 

 



 Standar – 6 

 Cukup seluruh investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis 

ditinjau dari segi waktu. Dalam melakukan investigasi, kita menghadapi 

keterbatasan waktu. Dalaam menghormati azas praduga tidak bersalah, hak dan 

keterbatasan waktu. Dalam menghormati azas praduga tidak bersalah, hak dan 

kebebasan seseorang harus dihormati. 

 Hal ini membuka peluang baginya untuk menghancurkan atau 

menghilangkan bukti, menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan 

barang bukti, menghapus jejak kejahatan (termasuk membunuh saksi pelapor atau 

orang yang mempunyai potensi menjadi saksi yang memberatkannya).  

 Standar – 7  

 Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk 

perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara dengan pihak 

ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau 

protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, 

kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan. 

 Di Indonesia kita lihat pentingnya keterlibatan polisi, jaksa, pengadilan 

(dalam mendapatkan ijin), imigrasi (untuk mencegah pelarian ke luar negeri), 

menteri keuangan (misalnya minta ijin pemeriksaan tindak pidana perpajakan) dan 

instansi lainnya. 

 

2.3.5.3 Kode Etik 

 Kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi. Kode etik 

mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai 

jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik berisi 

nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis 

karena ada integritas, rasa hormat dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya 

yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholders lainnya. 

BPK menerbitkan Kode etik pemeriksa sebagai acuan perilaku pemeriksa 

dalam menjalankan tugas Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdapat pada buku 



Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 01 (2007:15), sebagai 

berikut:   

1.  PENERAPAN 

Standar pemeriksaan ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan 

terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Sesuai dengan pernyataan diatas, maka Standar Pemeriksaan ini berlaku untuk 

:  

• BPK 

• Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama 

BPK. 

Standar Pemeriksaan ini dapat digunakan oleh aparat pengawas intern 

pemerintah termasuk satuan pengawasan intern maupun standar pengawasan 

sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. 

2.  AKUNTABILITAS 

Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup 

akuntabilitas yang harus diterapkan semua oleh pihak yang melakukan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Akuntabilitas diperlukan 

untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan 

negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, 

dan efektivitas dari program tersebut.  

  

 Dengan semakin kompleks dan pentingnya program pemerintah dalam 

rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat diminta 

oleh lembaga perwakilan dan penyelenggara Negara untuk memperluas 

pemeriksaan kinerja. Perluasan tersebut dapat berbentuk penilaian terhadap 

berbagai alternatif kebijakan, identifikasi dan usaha-usaha untuk mengurangi 

risiko, serta analisis terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara.   



2.3.6 Tahapan Hukum Acara Pidana 

 Pemeriksaan fraud dimaksudkan untuk pembuktian di pengadilan. 

Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1981) mengatur hukum acara pidana sebagai berikut:  

1. Penyelidikan 

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan 

menemukan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana guna 

menentukan dapat / tidaknya penyidikan dilakukan. Penyelidikan tidaklah 

berdiri sendiri atau terpisah dari penyidikan, melainkan merupakan satu 

rangkaian yang mendahului tindakan penyidikan lainnya, yakni penangkapan, 

pemahaman, penggeledahan dan penyitaan.  

 Penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana. 

b. Mencari keterangan dan barang bukti. 

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

 

 Wewenang penyelidik seperti mencari keterangan dan barang bukti sudah 

memasuki ruang lingkup pembuktian. Kalau keterangan yang diperoleh dari 

beberapa orang saling bersesuaian satu sama lain, apalagi kalau ada 

keterkaitan dengan barang bukti yang ditemukan, maka penyelidik dapat 

menduga telah terjadi suatu tindak pidana sehingga penyelidikan dapat 

dilakukan. 

2. Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti-bukti, undang-undang memberi wewenang kepada 

penyidik sebagai berikut: 

 

 



a. Menggeledah dan menyita surat dan barang bukti. 

b. Memanggil dan memeriksa saksi, yang keterangannya dituangkan dalam 

berita acara pemeriksaan saksi. 

c. Memanggil dan memeriksa tersangka, yang keterangannya dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan tersangka. 

d. Mendatangkan ahli untuk memperoleh keterangan ahli yang dapat juga 

diberikan dalam bentuk laporan ahli. 

e. Menahan tersangka, dalam hal tersangka dikuatirkan akan melarikan diri, 

menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana. 

3. Prepenuntutan 

Prepenuntutan adalah tindakan jaksa (penuntut umum) untuk memantau 

perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya 

penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas 

perkara tersebut dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Penuntut umum 

tidak akan menerima berkas perkara hasil penyidikan yang buktinya tidak 

lengkap. Di tahap ini, pembuktian merupakan fokus utama dalam meneliti 

berkas perkara hasil penyidikan. 

4. Penuntutan 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke 

pengadilan negri yang berwenang yang sesuai dengan cara yang diatur dalam 

hukum acara pidana, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh 

hakim di siding pengadilan. Setelah penuntut umum menerima atau menerima 

kembali hasil penyelidikan yang lengkap dari penyidik, akan segera 

menentukan apakah berkas perkara itu sudah / belum memenuhi syarat untuk 

dilimpahkan ke pengadilan.  

5. Pemeriksaan di pengadilan 

Pemeriksaan di siding pengadilan mempunyai satu tujuan yaitu mencari alat 

bukti yang membentuk keyakinan hakim tentang bersalah atau tidaknya 

terdakwa. Hanya alat bukti yang sah yang diperoleh di sidang pengadilan, 

yang dapat menyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. 

 



6. Putusan Pengadilan 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah. 

7. Upaya Hukum 

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 

kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, 

atau hak jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. 

8. Pelaksanaan putusan pengadilan 

9. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan 

 

2.3.7 Wewenang Audit 

 Berdasarkan siapa yang melakukan audit forensik menurut Soejono Karni 

(2000:7) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a) Audit Forensik yang dilakukan atas inisiatif lembaga audit 

Dasar pelaksanaan audit forensik yang dilakukan atas dasar inisiatif lembaga 

audit pada umumnya adalah :  

1. Pengembangan temuan audit sebelumnya 

2. Informasi / laporan dari masyarakat. 

Apabila audit bersumber dari laporan masyarakat, sebelum melakukan 

audit umumnya dilakukan dahulu penelitian awal untuk dapat 

menyimpulkan bahwa dapat dilakukan audit forensik, kemudian dibuat 

surat tugas khusus. Hal yang terpenting adalah sejauh mana kewenangan 

lembaga audit untuk melakukan audit forensik terutama apabila hasil 

auditnya terbukti ada pelanggaran hukum formal / material, kemungkinan 

akan diserahkan kepada kejaksaan untuk diselesaikan secara hukum. 

b) Audit Forensik atas dasar permintaan penyidik 

Sesuai pasal  120 ayat (1) KUHAP, bila perlu penyidik menganggap perlu 

dapat meminta pendapat orang ahli / orang yang memiliki keahlian khusus. 



Terdapat kelemahan  / hambatan perundang-undangan yang dihadapi 

auditor karena tidak diatur lebih lanjut mengenai dalam KUHAP atau 

undang-undang tindak pidana korupsi. Pada audit yang dilakukan atas 

dasar permintaan penyidik, auditor bertanggungjawab atas nama pribadi 

yang ditunjuk. Oleh sebab itu, apabila peryataan yang dikemukaakan oleh 

auditor adalah peryataan palsu, auditor tersebut dapat dijerat hukum. 

 

2.3.8 Metodologi Audit Investigatif  

 Metodologi dari audit investigatif ini menyiratkan bahwa seluruh dugaan 

adanya suatu fraud itu ditangani dalam bentuk yang tertata rapi, dalam kerangka 

legal dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Metodologi audit investigatif 

mengumpulkan bukti-bukti dari yang bersifat umum kepada yang bersifat 

spesifik. Hal ini disebabkan karena konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang 

dilakukan dalam audit investigatif, hak setiap orang yang terkait secara individual 

harus dipertimbangkan (diobservasi) secara menyeluruh. Pihak-pihak lainnya, 

maka harus dilakukan dengan alasan yang sangat memadai dan kuat yang 

diistilahakan sebagai prediksi. Prediksi adalah suatu kondisi yang secara 

menyeluruh mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan yang beralasan 

kuat, dan didasari profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor bahwa 

fraud telah terjadi dan atau akan terjadi. Prediksi merupakan dasar dimana sebuah 

audit investigatif dilaksanakan. 

 Tanpa adanya prediksi maka audit investigatif tidak dapat dilakukan. 

Inilah sebabnya banyak ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka 

bahwa jika suatu institusi audit melakukan finansial audit pada suatu objek 

tertentu, jika ada indikasi awal penyimpangan maka bisa langsung dilakukan audit 

investigatif. Hal ini belum tentu Karena indikasi tersebut masih sangat premature 

dan masih perlu didalami terlebih dahulu sehingga diperoleh bukti yang kuat 

untuk dilakukan audit investigatif. Setiap audit investigatif bermula dengan 

preposisi bahwa seluruh kasus akan diselesaikan dalam proses ligitasi (peradilan-

tindakan hukum). Untuk menyelesaikan kasus fraud yang dimulai dari 

ketidaklengkapan bukti, maka seorang auditor investigasi harus membuat suatu 



asuransi tertentu harus diuji. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang dilakukan 

oleh para scientist yang menyusun teori atau postulates berdasarkan hasil 

observasi dan kemudian mengujinya. Dalam kasus fraud yang kompleks, fraud 

theory adalah sangat penting. Fraud theory dimulai dengan adanya suatu assumsi 

yang didasari pada fakta-fata yang diketahui, tentang apa yang mungkin dapat 

terjadi. Kemudian asumsi tersebut diuji untuk menunjukkan apakah asumsi yang 

disusun di awal dapat terbuktikan. 

Menurut Tuannakotta (2007:210) pendekatan dari fraud theory melibatkan 

beberapa proses secara berturut-turut adalah sebagai berikut : 

1. Analisa Atas Data awal yang tersedia 

Jika suatu audit dilakukan terhadap seluruh fungsi dianggap telah terjamin, 

maka audit tersebut akan dilakukan pada waktu tersebut dan secara khusus 

akan terarah kepada kemungkinan terjadinya kecurangan dari dugaan terhadap 

orang lain. 

2. Membuat Hipotesa 

Suatu hipotesa secara umum adalah sebuah skenario terburuk atas sebuah 

kasus. Oleh karena itu, berdasarkan pada dugaan, apakah yang merupakan 

hasil yang paling buruk. Hipotesa dapat dibuat untuk beberapa dugaan-dugaan 

yang bersifat lebih spesifik lagi seperti skim penyuapan atau kockbacks, 

penyalahgunaan, atau conflict of interest, kecurangan pada laporan keuangan, 

atau keempat-empatnya. Dalam langkah lebih lanjut dari suatu hipotesa, 

seorang auditor investigasi untuk setiap spesifik skim kecurangan memiliki 

karakteristik yang unik yang merupakan representasi dari tanda atau redflags 

dari suatu fraud. 

3. Pengujian Hipotesa 

Dalam pengujian suatu hipotesa metode yang sering digunakan adalah 

pendekatan skenario “bagaimana-jika”. Jika, merupakan suatu bagian dari 

hipotesa, suatu kondisi dari adanya upaya penyuapan. Seorang auditor 

investigasi akan mengarahkan upaya untuk bisa memperoleh sebagian atau 

seluruh fakta-fakta. 

 



4. Menyempurnakan dan Melengkapi Hipotesa 

Dalam pengujian suatu hipotesa seorang auditor investigatif sangat mungkin 

sekali akan menemukan data dan fakta berbeda dengan skenario yang telah 

dibuat sebelumnya. Dalam kondisi tersebut maka skenario harus direvisi dan 

disempurnakan (apalagi jika secara fakta ternyata kecurangan yang 

diindikasikan ternyata tidak ditemukan atau ada tetapi sulit untuk dibuktikan). 

Metodologi audit investigatif terdiri dari kegiatan berikut analisa data awal 

yang tersedia, Menciptakan sebuah hipotesa, Menguji Hipotesa, 

Menyempurnakan dan memperbaiki hipotesa 

 

2.3.9 Teknik Audit Investigatif 

 Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran 

penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. 

Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit bersifat eksploratif, mencari 

“wilayah garapan”, atau probing (misalnya dalam review analytical) maupun 

pendalaman (misalnya confirmation dan documentation). 

 Menurut Tuannakotta (2007:227) ada tujuh yang digunakan dalam audit 

investigatif, adalah : 

1. Memeriksa fisik (physical examination) dan mengamati (observasi) 

“Physical Examination is the inspection or count by the auditor of a 

tangible asset. This type of evidence is most often associated with 

inventory and cash but it also applicable to the verification of the 

securities, notes receivables, and tangible fixed asset.” 

Memeriksa fisik lazimnya sering diartikan sebagai penghitungan uang 

tunai (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing), kertas 

beharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud (tangible 

assets) lainnya. 

“Observation is the use of the senses to assess certain activities” 

Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk 

mengetahui sesuatu. Auditor investigatif perlu melakukan observasi atas 



berjalannya suatu proses agar memiliki pemahaman yang semakin mendalam 

atas kasus yang sedang diaudit investigatif.  

2. Meminta Informasi (inguiry dan Interview) dan konfirmasi 

Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditan, merupakan 

prosedur utama yang bisa dilakukan auditor. Seperti dalam audit, juga dalam 

investigasi, permintaaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau 

dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara 

lain. Permintaan informasi sangat penting, dan juga merupakan prosedur yang 

normal dalam investigasi. Inguiry bertujuan untuk memperoleh informasi 

secara umum dalam rangka memberikan petunjuk bagi auditor guna 

memperoleh bukti-bukti. Interview bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti 

berupa peryataan-peryataan hasil Tanya jawab antara auditor dengan pihak 

yang terkait dengan kecurangan yang terjadi. Meminta konfirmasi adalah 

meminta pihak lain (dari yang diinvestigasi) untuk menegaskan kebenaran 

atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam investigasi kita harus 

memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam 

investigasi. 

3. Memeriksa Dokumen 

Tidak ada investigasi tanpa pemeriksaaan dokumen. Hanya saja, dengan 

kemajuan tekhnologi, defenisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk 

informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis / digital. 

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 diatas kertas, benda fisik apapun selain 

kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau profesi yang memiliki 

makna. (UU No.20 tahun 2001). Dokumen dapat saja menolong proses 

pengungkapan kasus tergantung dari bagaimana menjaga dan 

menggunakannya. 

 

 



4. Review Analitical dan reperformance 

Stringer dan Stewart menulis : Analytical review is a form of deductive 

evidence in which the propriety of the individual details is inferred from 

evidence of the reasonableness of the aggregate results. 

 Tekanannya adalah pada proses penalaran deduktif, didalam proses 

berpikirnya. Penalaran yang membawa seseorang auditor atau investigator 

pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual 

disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau 

agregat, review analitical meliputi perbandingan antara data keuangan 

menurut catatan dengan apa yang sewajarnya harus terjadi. Pada dasarnya 

seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan “sesuatu yang agaknya 

tidak besar”. Ciri khusus dari investigator adalah “think analytical first” . 

Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran 

penghitungan (kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain). 

 Teknik audit investigatif meliputi pemeriksaan dan observasi, memperoleh 

informasi dan konfirmasi pada pihak terkait, pemeriksaan dokumen, 

menimbang kembali apa yang disimpulkan agar tidak salah memberikan 

laporan investigatif.   

 

2.3.10 Proses Audit Investigatif 

Proses audit investigatif menurut Setiawan (2007) adalah :  

1. Telaahan Informasi Awal 

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 prediksi. Prediksi adalah suatu keseluruhan kondisi yang 

mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh 

profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali 

dengan pelatihan dan pemahaman tentang kecurangan, bahwa kecurangan 

telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. 

Telaahan informasi awal dilakukan sebagai berikut :  



1. Sumber Informasi   

2. Prioritas penanganan Informasi 

3. Penelaahan identifikasi kasus Tindak Pidana Korupsi, Kasus Perdata dan 

Administratif 

4. Pembuatan Resume Telaahan.  

 

2. Persiapan dan Perencanaan 

Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam pelaksanaan audit investigatif 

selanjutnya sehingga harus mempunyai tujuan dilakukannya investigasi. 

Penugasan terhadap tim investigasi harus berupaya mempunyai sasaran dan 

tujuan, menyusun audit program dengan mengumpulkan bukti yang memadai 

dan sah sehingga jangka waktu audit ini dapat diselesaikan dengan cepat.  

Tahapan Persiapan dan Perencanaan sebagai berikut :  

1. Penentuan Sasaran, Lingkungan dan Auditor 

2. Penyusunan Audit Program dengan tujuan untuk Mengungkapkan :  

a. Unsur Melawan hukum 

b. Unsur Memperkaya Diri dan Orang Lain  

c. Unsur Kerugian Negara  

d. Unsur Penyalahgunaan Wewenang  

e. Pengumpulan Bukti yang Memadai dan Sah  

f. Modus Operandi  

g. Pihak Yang Diduga Terlibat  

3. Jangka Waktu dan anggaran biaya audit 

4. Mandat audit melalui surat tugas. 

 

3. Pelaksanaan audit 

Dalam pelaksanaan audit ini maka dilakukan teknik audit investigatif yaitu 

dengan observasi, wawancara, pengujian dokumen dan pengujian fisik. 

Teknik-teknik audit yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Kertas 

kerja audit disiapkan sebagai wadah temuan audit.  

 



Manfaat dari kertas kerja menurut Karni (2000:147) yaitu : 

a. Memudahkan penyusunan keterangan ahli dan BAP 

b. Memudahkan bagi penyidik dalam membuat surat dakwaan. 

c. Memudahkan saksi ahli di sidang pengadilan. 

 

 Adapun tahap pelaksanaan audit, yaitu : 

a. Pembicaraan Pendahuluan. 

b. Pelaksanaan Program Audit. 

c. Teknik pemeriksaan : Peninjauan, Pengamatan, wawancara, Analisa dan 

Pengujian, autentifikasi bukti  

d. Kertas kerja audit 

e. Telaahan  hukum atas hasil audit 

f. Pembicaraan akhir dan expose 

 

4. Pelaporan Hasil Audit 

Dalam tahap pelaporan audit ini, standar pelaporan harus diperhatikan 

mencakup akurasi, relevan dengan masalah audit yang dilakukan, serta tepat 

waktu sehingga tujuan dapat tercapai dan berguna bagi pengguna hasil audit. 

Tahap pelaporan hasil audit, yaitu :  

1) Tujuan dan pengguna hasil audit.  

1.1 Meningkatkan hubungan kerjasama dengan institusi hukum. 

1.2 Memudahkan tindak lanjut secara hukum. 

2) Bentuk dan susunan laporan hasil audit. 

3) Penyampaian hasil audit investigatif. 

 

5. Tindak lanjut 

Dalam tahap ini, maka maka hasil audit investigatif ini dievaluasi dan 

ditindaklanjuti baik bagi internal maupun eksternal, dievaluasi untuk 

kepentingan kepolisian atau kejaksaan. Proses audit investigatif meliputi 

telaah informasi, perencanaan dan pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, 

dan tindak lanjut. 



Sebagaimana diuraikan diatas mengenai proses audit investigatif diatas 
dapat diperlihatkan dalam bentuk skema dibawah ini : 

 
PROSES AUDIT INVESTIGATIF 

GAMBAR 2.1 
(PRELIMINARY INVESTIGATION) 
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GAMBAR 2.2 
(PLANNING THE INVESTIGATION) 
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                    GAMBAR 2.3 
                    EXECUTIVE AND REPORTING THE INVESTIGATION 
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2.3.11 Elemen Penting dalam Audit Investigatif 

2.3.11.1 Pengungkapan Fraud 

 Kennish (1986) menyarankan beberapa tindakan berikut dalam investigasi 

kecurangan : 

1) Pertama dan terutama melindungi yang tidak bersalah, kumpulkan fakta-fakta, 

pecahkan persoalannya, dan buatlah suasana menjadi tenang. 

2) Amankan lingkungan kejadian secepatnya untuk menghentikan kerugian yang 

mungkin terjadi. 

3) Tentukan elemen-elemen yang penting dari kecurangan tersebut yang penting 

dari dari kecurangan tersebut untuk mendukung keberhasilan tuntutan secara 

hukum. 

4) Identifikasikan, kumpulkan, dan amankan bukti-bukti. 

5) Idenfikasi dan wawancarai saksi-saksi. 

6) Identifikasi pola dan sifat kecurangan yang terjadi. 

7) Tentukan motivasi dari kejadian tersebut yang sering kali biasa membantu 

dalam mengidentifikasi tersangka utama. 

8) Siapkan fakta akurat dan objektif dan sebagai dasar pertimbangan mengenai 

disiplin dan pemecatan atau penuntutan  

9) Hitung kerugian yang terjadi dan kemungkinan memperoleh kembali barang 

yang hilang atau ganti rugi  

10) Identifikasikan kelemahan-kelemahan tersebut dengan merevisi sistem dan 

prosedur-prosedur yang berlaku atau menyarankan sistem dan prosedur yang 

berlaku dan jika memungkinkan menggunakan peralatan keamanan.  

11) Bantuan kepolisian akan diperlukan jika top management memutusakan 

bahwa kecurangan yang terjadi akan diselesaikan secara hukum (ada unsur 

perdana). 

 

 Dalam mengungkapkan fraud menggunakan prinsip kehati-hatian, 

identifikasi, mengumpulkan bukti, wawancara saksi, meyakinkan, pelaku yang 

sebenarnya, disiplin akan peraturan, mengkaji kembali sistem dan prosedur yang 

digunakan.  



2.3.11.2  Pembuktian Dalam Audit Investigatif  

1.   Bukti 

Tugas auditor forensik adalah membuat terang perkara pidana yang 

dihadapi penyidik dengan cara mengumpulkan bukti. Bukti pada 

audit forensik sama dengan bukti yang ditetapakan dalam standar 

Auditing. Bukti tersebut harus harus kompeten.  

  Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan dua arti bukti, yakni :  

a. Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; 

keterangan nyata,  

b. Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.  

  

 Tindakan penyidik yang berupaya menunjukkan kebenaran 

suatu hal atau peristiwa , merupakan pengumpulan bukti. Tindakan 

ini berupa :  

1) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara 

Pemeriksaan tersangka, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

Ahli.  

2) Memperoleh Laporan Ahli.  

3) Menyita surat dan barang bukti  

 

 Menurut KUHAP, Berita Acara Pemeriksan (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. Bukti dikatakan cukup 

apabila sekurang-kurangnya dua bukti yang saling bersesuaian satu 

dengan yang lain dan dari persesuaian itu diyakini telah terjadi 

tindak pidana dan siapa tersangkanya. 

 

 

 



2.   Barang Bukti  

   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 dikenakan penyitaan 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. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana.  

 3.  Alat Bukti  

Audit forensik dilaksanakan untuk membantu penyidik sehingga 

alat buktinya harus sesuai dengan alat bukti yang sah menurut 

KUHAP. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP, 

yaitu :  

A. Alat bukti yang sah (pasal 2207) 

a) Keterangan saksi  

b) Keterangan ahli  

c) Surat  

d) Petunjuk  

e) Keterangan terdakwa  

B. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan  

 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang penyidik lihat sendiri, penyidik dengar 

sendiri, penyidik alami sendiri dengan menyebutkan alasan 

pengetahuannya itu.  



      Beberapa bukti tambahan yang sangat terkait dengan 

pemeriksaan apabila auditor melakukan pemeriksaan terhadap 

lembaga-lembaga kepemerintahan, yang tercantum dalam 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, 

Pasal 26 A, yang berisi sebagai berikut: 

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 

dikirim, diterima, atau disimpan 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 diatas kertas, benda fisik apapun 

selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, 

yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki 

makna. 

4.   Saksi Ahli dan Keterangan Ahli 

 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.  

       

  Menurut Tunggal (2001:44) tentang saksi ahli : 

“Akuntan dan Auditor memenuhi syarat sebagai ahli teknik pada 

umumnya bukan tugas yang sulit. Pertanyaan yang diajukan pada 

mereka mengenai bidang profesi mereka. Untuk menjadi saksi ahli 

yang dapat dipercaya, seseorang harus berpengetahuan umum 

dalam bidang profesinya, beberapa aspek dalam praktik yang 

khusus dalam profesinya, jika berhubungan dengan kasus.” 

   



Menurut Soedjono Karni (2000:113) tentang auditor sebagai 

tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) 

KUHAP adalah : 

1) Mengumpulakan bukti-bukti surat untuk : 

a. Dasar BAP auditor sebagai saksi ahli dan pembuktian 

keterangan ahli. 

b. Membantu penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti 

agar dapat men-BAP secara benar (sesuai pokok perkara / 

dakwaan jaksa) terhadap tersangka atau saksi ahli. 

2) Sebagai saksi ahli di pengadilan 

Dalam persidangan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang ahli apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah penyidik memperoleh keyakinan bahwa 

tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang 

melakukannya. 

 Auditor sebagai saksi ahli tentu saja berkewajiban untuk 

memberikan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah 

pernyataan auditor mengenai bukti yang telah diperoleh selama 

melakukan audit investigatif. 

 

Soejono Karni (2000:150) menyebutkan bahwa isi dari 

keterangan ahli : 

A. Dasar hukum  

a) Pasal 120 ayat (1) KUHAP. 

b) Surat permintaan bantuan tenaga ahli dari kejaksaan / 

kepolisian. 

c) Surat perintah dari Kepala Satuan Pengawasan yang 

menunjuk auditor. 

 

 

 



B. Perbuatan melawan hukum dari terdakwa 

Berisi perbuatan melawan hukum dari terdakwa. Untuk 

tindak pidana   umum,  perbuatan  melawan hukum adalah 

melawan hukum formal.  

C. Kerugian yang melekat pada perbuatan yang melawan 

hukum 

Untuk pidana umum, cukup kerugian keuangan yang 

diderita objek yang diperiksa, misalnya kerugian 

perusahaan.  

   

 Keterangan ahli pada umumnya dilampirkan pada surat 

dakwaan jaksa. Keterangan ahli dibuat seringkas mungkin 

dan tidak menggunakan kertas kerja yang bertuliskan kop 

satuan pengawasan dan ditandatangani tim audit, karena 

tenaga ahli sepenuhnya menjadi tanggung jawab auditor 

pribadi, bukan satuan pengawasan. 

  

2.3.12 Laporan Audit Investigatif 

Karni (2000:146) memberikan pendapat tentang susunan kertas kerja audit 

forensik sebagai berikut: 

1)   Kertas kerja audit umum 

Kertas kerja ini menyangkut data umum objek atau kejadian yang diaudit 

termasuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. 

2)   Kertas kerja audit tiap orang yang diduga terlibat 

Kertas kerja ini disusun per orang yang terlibat berisi perbuatan melanggar 

hukum dan akibatnya, sedangkan kertas kerja audit untuk terdakwa termasuk 

pula kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum. 

  

Secara umum Bentuk Laporan Audit Investigatif yaitu: 

I. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut 

II.  Uraian Hasil Audit Investigatif 



 

1. Dasar Pelaksanaan Audit Investigatif 

2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigatif 

3. Data Umum 

a) Entitas dan Pihak Yang Diaudit 

b) Lokasi Audit 

c) Organisasi Entitas Yang Diaudit 

d) Latar Belakang Permasalahan 

III.  Temuan Hasil Audit Investigatif 

1. Kelemahan Sistem Pengendalian 

2. Jenis-jenis Penyimpangan 

3. Modus Operandi penyimpangan 

4. Dampak Penyimpangan 

5. Sebab-sebab Penyimpangan 

6. Unsur Kerja Sama 

7. Pihak Yang Diduga Terlibat 

IV.  Rekomendasi Tindak Lanjut 

Dalam laporan audit forensik harus digunakan kata “diduga” karena 

selama audit investigatif harus ditetapkan azas praduga tidak bersalah. 

V. Langkah terakhir audit investigatif ialah pelaporan atas audit investigatif 

dengan    menyimpulkan pemeriksaaan yang telah dilakukan 

 

2.4. Defenisi Mengungkap 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mengungkap  sebagai berikut : 

Ungkap, mengungkap, adalah:  

“Membuka masalah misal membuka mulut mengeluarkan perkataan, tetapi tak 

dapat Karena kelelahan, karena takut atau gugup, atau karena terkejut.” 

 

 

 

 



2.5 Defenisi Aktiva 

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia mengartikan Aktiva sebagai berikut: 

1. Harta atau kekayaan berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai 

dengan uang, atau kekayaan yang tidak berwujud misalnya hak paten. 

2. Berbagai macam laba atau keuntungan dagang yang terdiri atas milik 

sendiri, uang benda-benda tetap. 

 

Aktiva dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang besar, yaitu: 

1. Aktiva Lancar (Current Asset) 

Aktiva lancar merupakan harta perusahaan yang berumur tidak lebih dari 

setahun, contohnya:  kas (cash), piutang (receivable), persediaan 

(inventory), perlengkapan (supplies), dan lain-lain. 

2. Aktiva Tetap (Fixed Asset) 

Aktiva tetap merupakan harta perusahaan yang berumur  lebih dari 

setahun, contohnya: gedung (building), tanah (land), peralatan 

(equipment), dan lain-lain. 

 

2.6 Penyalahgunaan Aktiva (Asset Missapropriation)  

 Penyalahgunaan aktiva (asset missapropriation) atau “pengambilan” asset 

secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah 

hukum “mengambil” asset secara ilegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang 

dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi 

asset tersebut, disebut menggelapkan. Istilah pencurian dalam fraud tree (pohon 

kecurangan) disebut larceny. Istilah penggelapan dalam bahasa inggrisnya adalah 

emblezzment. Dalam fraud tree ACFE, kelihatannya istilah larceny dipergunakan 

sebagai sinonim emblezzment.  

Dibawah ini adalah istilah-istilah yang terkait dengan Asset Misapropriation : 

Asset missapropriation dalam bentuk penjarahan kas atau Cash Missapropriation 

dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Skimming : uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke 

perusahaan. Sering juga disebut Lapping oleh auditor. 



2. Larceny / Pencurian : ketika uang sudah masuk ke perusahaan dan 

kemudian    uang tersebut dijarah 

3. Fraudulent Disbursments : ketika penjarahan terjadi ketika arus uang 

sudah terekam dalam (atau sudah masuk ke) sistem. 

 

 Dari penjelasan diatas, kita mengenal satu bentuk lain, yakni: penjarahan 

atas dana-dana yang tidak masuk ke perusahaan secara fisik atau secara 

administratif. Dana-dana ini dihimpun dari berbagai sumber, misalnya komisi 

resmi dari perusahaan asuransi atau kickback dari supplier. Dana-dana ini disebut 

dana taktis (terjemahan dari bahasa Belanda, tactishe fonds) atau dalam bahasa 

inggris, slush funds. Maka dari itu, baik dari pembentukan maupun pengeluaran 

terhadap dana taktis ini disebut Corruption bukan Cash Missapropriation. 

Corruption seperti ini mengandung ciri skimming. Dalam praktek yang khas 

Indonesia, jarahan ini dikerjakan secara bergotong royong dan diketahui secara 

umum, bahkan dilegitimasi dalam bentuk sumber penghasilan Yayasan 

Kesejahteraan Karyawan. 

 Larceny atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling kuno yang 

dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis 

ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang 

berkenaan dengan perlindungan keselamatan aktiva (safeguarding of assets). 

 Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah (fraudulent Disbursments) 

sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian. sebelum tahap pencurian, ada 

tahap perantara. Dalam fraudulent disbursement ini dikenal beberapa istilah yang 

akan dijelaskan dibawah : 

 Billing Schemes adalah skema permainan (Schemes) dengan menggunakan 

proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku fraud dapat 

mendirikan perusahaan “bayangan” (shell Company) yang seolah-olah merupakan 

pemasok atau rekanan atau kontraktor sungguhan. Perusahaan bayangan ini 

merupakan sarana untuk mengalirkan dan secara tidak sah keluar perusahaan. 

 Payroll Schemes adalah skema permainan melalui pembayaran gaji. 

Bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif (ghost 



employee). Atau dalam pemalsuan jumlah gaji yang dilaporakan lebih besar dari 

gaji yang dibayarkan. 

 Expense Reimbursment Schemes adalah skema permainan melalui 

pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. Seorang salesman 

mengambil uang muka perjalanan, dan sekembalinya dari perjalanan, ia membuat 

perhitungan biaya perjalanan. Kalau biaya perjalanan melampaui uang mukanya, 

ia meminta reimbursement atu pergantian. Ada beberapa skema permainan 

melalui mekanisme Reimbursment ini. Rincian biaya menyamarkan jenis 

pengeluaran yang sebenarnya (mischaracterized expense). Contoh: perusahaan 

tidak memberikan pergantian konsumsi alkohol, pengeluaran ini disamarkan 

sebagai biaya makan dan minum. Atau biayanya dilaporkan lebih besar dari 

pengeluaran yang sebenarnya; ini lazimnya dilakukan dalam pengeluaran yang 

tidak ada atau tidak memerlukan bukti pendukung atau biayanya sama sekali fiktif 

(fictitious expense). 

 Check Tampering adalah permainan melalui pemalsuan cek. Yang 

dipalsukan bisa tandatangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan cek, 

atau endorsemen-nya, atau nama kepada siapa cek dibayarkan, atau cek ceknya 

disembunyikan (concealed checks). Dalam contoh terakhir, pegawai meminta dua 

buku cek dari bank. Yang diketahui secara resmi hanya satu buku, sedangkan 

pengeluaran melalui buku cek kedua dirahasiakan. Di Amerika Serikat, cek yang 

sudah diuangkan, akan dikembalikan oleh bank kepada yang mengeluarkan cek 

(paid checks). Paid checks ini dan bonggol buku cek (check stub) yang 

disembunyikan. 

 Register Disbursements adalah pengeluaran yang sudah masuk kedalam 

Cash Register. Skema permainan melalui register disbursement pada dasarnya 

ada dua, yakni false refunds (pengembalian uang yang dibuat-buat) dan false 

voids (pembatalan palsu). 

 Pelanggan datang membawa barang yang dikembalikannya, misalnya 

karena tidak puas dengan barang yang dibelinya. Untuk itu ia akan mendapat 

refund atau menerima kembali uangnya (atau pembatalan pembebanan credit card 

–nya). Dalam false refund ada berbagai cara penggelapan, diantarnya, 



penggelapan dengan seolah-olah ada pelanggan yang mengembalikan barang, dan 

perusahaan memberikan refund. 

 False voids hampir sama dengan false refund. Yang dipalsukan disini 

adalah pembatalan penjualan. Penjualan yang sudah terekam di pita cash register 

dibatalkan, seolah-olah pembeli batal melakukan pembelian. Jumlah yang sudah 

diterima perusahaan seolah-olah juga dibatalkan. 

 Seperti dijelaskan di atas, skimming merupakan penjarahan sebelum  uang 

secara fisik masuk ke perusahaan. Contoh yang sangat popular adalah praktek gali 

lobang tutup lobang dalam penagihan piutang (lapping). Contoh lain, piutang 

dihapusbukukan, namun tetap ditagih dari pelanggan. Hasil tagihan tidak masuk 

ke perusahaan, dan dijarah oleh si penagih. 

 Sasaran lain dari penjarahan adalah persediaan barang (inventory). 

Umumnya daya tarik untuk mencuri kas lebih tinggi dari asset lainnya. Namun, 

dalam situasi tertentu persediaan barang sangat menarik untuk dijadikan sasaran 

pencurian. contoh: pejualan BBM bersubsidi secara ilegal pada waktu ada 

disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan yang tidak bersubsidi. 

 Asset lainnya (yang bukan cash atau inventory) juga bisa menjadi sasaran 

adalah aktiva tetap, misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan. 

 Modus operandi dalam penjarahan asset yang bukan uang tunai atau uang 

di bank adalah misuse dan larceny. Misuse adalah penyalahgunaan, misalnya 

penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aktiva tetap lainnya untuk 

kepentingan pribadi. Hal ini sangat umum terjadi sehingga seringkali dianggap 

biasa dan bukan merupakan fraud. Contoh: alat transport (mobil, kapal terbang, 

helikopter) perusahaan atau lembaga pemerintah yang dipakai untuk mengangkut 

barang-barang pribadi. Atau inventaris kantor atau instansi pemerintah yang 

“dipinjam” selama seseorang memegang jabatan (misuse) dan tidak 

mengembalikannya sesudah ia tidak lagi menjabat (larceny).  

 

 

 

 



2.7 Korupsi /  Corruption 

Kejahatan Kerah Putih (White Coral Crime) dan korupsi (Corruption) 

merupakan bagian dari kecurangan terhadap Aktiva. Bentuk kejahatan yang sering 

terjadi adalah penyalahgunaan kas. Kejahatan ini dikategorikan sebagai korupsi. 

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan 

Korupsi disempurnakan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang disebut 

dengan kegiatan Korupsi dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) Kelompok, yakni yang 

pertama, kerugian keuangan Negara; kedua, suap-menyuap; ketiga, penggelapan 

dalam jabatan; keempat, pemerasan; kelima, perbuatan curang; keenam, benturan 

kepentingan dalam pengadaan; dan ketujuh, gratifikasi atau pemberian hadiah. 

Kalau salah satu dari ketujuh kategori ini dilakukan maka seseorang itu diduga 

melakukan tindak pidana korupsi. Dapat dilihat bahwa dari ketujuh kelompok itu 

sangat terkait dengan kas atau uang yang merupakan harta / aktiva perusahaan. 2 

(dua) bentuk korupsi yang sering dikenal adalah; yang pertama, Merugikan 

keuangan Negara dengan melawan hukum untuk memperkaya diri; dan yang 

kedua, menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) untuk menguntungkan 

diri sendiri yang juga dapat merugikan keuangan Negara. 

 Korupsi umumnya didefenisikan sebagai penyalahgunaan di sektor 

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

didefenisikan 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 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.  

 Contoh, korupsi sering disamakan dengan pajak atau  fee. Selain 

perbedaan yang gambling dengan pajak, uang suap (bribes) tidak masuk kas 

Negara. Namun ada perbedaan penting lain antara uang suap dengan pajak. Uang 

suap melibatkan biaya transaksi (transaction cost), karena dalam penyuapan ada 

unsur ketidakpastian (sudah menyogok, belum tentu mendapat apa yang 

diharapkan) dan unsur kerahasiaan (jangan sampai ada orang lain tahu atau bisa 



membuktikan terjadinya penyogokan). [Sheleifer dan Vishny, 1993]. Kontak 

yang korup tidak dapat digunakan di pengadilan. Seorang pejabat bisa 

mengabaikan “kesepakatan” dengan pemberi suap, atau  ia minta tambahan uang 

suap untuk pemberian jasa yang sama. [Boycko, Shleifer dan Vishny, 1995]. 

 Gebrakan-gebrakan sebenarnya berasumsi bahwa semakin banyak dan 

semakin baik penegakan hukum, semakin besar korupsi bisa dibasmi. Padahal di 

banyak Negara miskin, lembaga hukum dan keuangannya lemah. Menambah 

sumber daya kepada lembaga ini seringkali bukan jawabannya. Sampai hari ini 

tersedia sedikit bukti yang menunjukkan bahwa kalau lembaga-lembaga pemantau 

korupsi diguyur dengan dana dan sumber daya lainnya, mereka akan berhasil 

menekan korupsi. Di hongkong misalnya, Independent Commission Against 

Corruption (KPK  di Indonesia) menciptakan preseden hukum bahwa dalam kasus 

korupsi,  seseorang bersalah sampai ia terbukti tidak bersalah (guilty until proven 

innocent). Di Hongkong dan Singapore,Pemberdayan KPK mereka dibarengi 

dengan berbagai reformasi di bidang informasi di bidang administrasi Negara. 

Masalahnya, kebanyakan Negara berkembang, komitmen inilah yang tidak bisa 

dihadirkan. 

 Di era orde baru, ada pakar dan pengamat yang berargumentasi bahwa 

korupsi justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka dengan 

penyuapan, perusahaan bisa melicinkan usaha mereka yang tersendat oleh 

birokrasi yang tidak efisien [Leff, 1964 dan Huntington, 1968]. Yang dilupakan 

dalam argumen ini ialah bahwa distorsi yang ditimbulkan oleh korupsi dianggap 

merupakan sesuatu yang given. Adalah Myrdal [1968] yang menunjukkan bahwa 

bukan sang birokrat yang membuat segala sesuatunya lancar. Ia justru 

menciptakan distorsi agar bisa mendapat uang suap. 

 Akuntansi forensik banyak berurusan dengan fraud termasuk jenis fraud 

yang dikenal sebagai korupsi. Kerangka korupsi itu sendiri, dan upaya mengobati 

atau memberantas penyakit korupsi. Termasuk di dalamnya mengenali kebijakan 

apa yang mempunyai  peluang untuk berhasil (gagal) dan kenapa. 

 

 



Alatas menulis mengenai 3 (tiga) tahap korupsi, yaitu : 

� Tahap pertama 

“ the stage of which corruption is relatively restricted without affecting a wide 

area of social life. In this stage we can accomplish without hindrance and 

extortion almost all our dealings with the government in most of our routine 

affairs. Rights and regulations are implemented without public suffering. 

Almost everything the public requires from the government can be obtained 

without recourse of graft or nepotism. At this stage corruption is restricted to 

a section of the upper circle in government and in big business.” 

[terjemahan: “Dalam tahap pertama korupsi masih terbatas dan belum 

berdampak terhadap kehidupan kemasyarakatan yang luas. Hak-hak dan 

peraturan masih ditaati tanpa adanya penderitaan publik. Hampir semua yang 

diperlukan publik dari pemerintah, dapat dipenuhi tanpa harus menyuap atau 

melalui nepotisme. Pada tahap ini korupsi terbatas pada lapisan atas dalam 

pemerintahan dan bisnis besar.] 

� Tahap kedua 

“ The second stage is where corruption has become rampant and all 

pervading there is hardly anything anyone can do without graft.” 

[Terjemahan: “ korupsi dalam tahap kedua menjadi liar dan meluas kemana-

mana. Hampir tidak apa-apa yang seseorang dapat lakukan tanpa menyuap.”] 

� Tahap Ketiga 

“the third stage of corruption is the most interesting, and at times most 

difficult to notice. This is when corruption becomes self-destrucyive, having 

destroyed the fabric of society. To further our theory of the dynamics of 

corruption, we must here include its interplay with otherfactors. We must also 

include here the cause and effect relationship of corruption. When extortion 

becomeswidespread in the civil sevice, and is used by policeman on the beat, 

theclerk at the counter, and the nurse at the hospital, it is usually the effect 

ofprevious corruption at the higher level.. for a country’s condition to 

generate widespread corruption amngst the civil service, it requires that a 



preceding state of corruption be present and responsible for that condition. A 

theory of sorruption hass to include this initial condition.” 

[Terjemahan; “ korupsi pada tahap ketiga adalah yang paling menarik, dan 

kadang-kadang yang paling sulit dikenali. Pada tahap ini korupsi 

menghancurkan dengan sendirinya, sesudah ia merobek-robek sendi-sendi 

kehidupan masyarakat. Untuk melanjutkan teori kami mengenai dinamika 

korupsi, kita harus memasukkan keterlibatan faktor-faktor yang lain. Kita juga 

harus memasukkan hubungan sebab-akibat dari korupsi. Korupsi merangsang 

pertumbuhan untuk peningkatan yang lebih besar lagi dalam korupsi 

berikutnya. Ketika pungutan liar merajalela diantara pegawai negri sipil, 

dimanfaatkan oleh pak polisi di jalan, atau petugas di belakang meja, dan 

perawat di rumah sakit, umumnya itu merupakan akibat dari korupsi 

sebelumnya pada tingkat yang lebih tinggi. Kondisi suatu Negara yang 

melahirkan korupsi yang berkecamuk diantara pegawai negri sipil, 

memerlukan adanya korupsi dimasa lalu yang bertanggungjawab atas 

terjadinya kondisi itu di masa kini. Suatu teori korupsi harus memasukkan 

kondisi awal ini.”] 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


