
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia 

yang bergerak dalam bidang komunikasi, khususnya dalam memberikan 

pelayanan jasa surat menyurat. Produk yang dihasilkan PT. Pos Indonesia sangat 

beragam, diantaranya yaitu layanan surat menyurat yang terdiri dari surat biasa 

dan surat kilat khusus, layanan paket Pos, Filateli, Telegram, Wesel Pos, dan 

bisnis lainnya. 

Pada awal berdirinya, PT. Pos Indonesia mengembangkan misi sosial yang 

sangat mulia yaitu dengan layanan surat yang menjangkau daerah-daerah terpencil 

yang belum dijangkau oleh teknologi. Namun seiring perkembangannya, PT. Pos 

Indonesia juga memiliki profit motif di dalam kinerja operasional 

perusahaannya.sejak mengalami perubahan status perusahaan menjadi persero, 

PT. Pos indonesia banyak mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena 

belum adanya kesiapan intern dalam menghadapi perubahan, salah penerapan 

strategi dan pengambilan keputusan, kurangnya pengelolaan resiko, serta 

kemajuan teknologi. 

Era globalisasi akan mempertajam persaingan-persaingan diantara 

perusahaan, sehingga diperlukan pemikiran yang lebih kritis atas pemanfaatan 

secara optimal penggunaan berbagai sumber daya yang ada sebagai konsekuensi 

dari timbulnya persaingan yaitu mundur, bertahan, tetap unggul, atau bahkan 

semakin berkembang. Agar perusahaan tetap bertahan dan semakin berkembang 

di dalam usahanya, diperlukan upaya penyehatan dan penyempurnaan yang 

permasalahan pokoknya adalah kehematan, peningkatan produktivitas, efisiensi, 

dan efektivitas dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Kemajuan teknologi dianggap menghambat karena operasional di PT. Pos  

Indonesia ini, khususnya dalam bidang komunikasi masih dilakukan surat 

menyurat, sehingga kalah saing dengan perusahaan penyedia jasa komunikasi 



 

lainnya yang telah menggunakan sistem elektronik. Adanya persaingan yang ketat 

dan kemajuan teknologi harus dapat disiasati dengan baik oleh PT. Pos Indonesia 

agar tidak menjadi penghalang bagi perusahaan ini sendiri. 

Seiring dengan semakin meningkat dan kompleksnya operasi di dalam 

perusahaan, manajemen puncak tidak memiliki komunikasi yang cukup dengan 

berbagai operasi yang ada untuk menelaah keefektifan kinerja yang memuaskan, 

sekalipun ia dapat membangun suatu sistem pengawasan dan berusaha terus untuk 

menjaga suatu kendali melalui sistem tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan 

baginya untuk mengetahui antara lain: apakah kepentingan perusahaan telah 

terlayani dengan semestinya, apakah prosedur-prosedur yang ditetapkan telah 

ditaati, apakah karyawan-karyawan bertugas dengan efisien, apakah pendekatan-

pendekatan yang ada masih efektif mengingat perubahan kondisi ekonomi dewasa 

ini. Keterbatasan komunikasi antara manajemen puncak dengan lini operasi di 

dalam perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud).  

Kecurangan umumnya terjadi  karena adanya tekanan (pressure) untuk 

melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan 

(opportunity) yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap 

tindakan tersebut. Dalam istilah sehari-hari fraud diberi nama yang berlainan, 

seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. 

Berdasarkan pengalaman, fraud paling banyak ditemukan karena 

kebetulan (by accident). Ini berarti fraud tidak mudah ditemukan walaupun 

dengan suatu usaha yang disengaja. Dengan demikian, manajemen perlu bersikap 

hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya fraud dalam perusahaan yang 

dikelolanya, karena suatu fraud dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, 

bahkan kebangkrutan terhadap perusahaan. 

Bentuk kecurangan di PT. Pos Indonesia ini diantaranya meliputi 

managemen fraud dan employee fraud. Management fraud yang terjadi dalam 

bentuk penggelapan aktiva perusahaan, misalnya penggelapan uang perusahaan 

yang didukung dengan pemanipulasian laporan keuangan, dimana data dan 

informasi akuntansi yang akan disajikan dalam laporan keuangan diubah dengan 

sengaja. Sedangkan employee fraud  yang terjadi diantaranya pemalsuan daftar 



 

gaji yaitu dengan menciptakan karyawan palsu, dan kemudian menguangkan gaji 

tersebut.  

Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen perlu adanya bagian khusus 

yang harus melakukan tugas pengawasan atas keseluruhan jaringan kegiatan 

perusahaan. Alat bantu yang dimaksud adalah audit internal dalam perusahaan. 

Bagian ini harus bisa membuat suatu program yang sistematik mengenai 

pengamatan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan dan hasil kegiatan untuk 

menentukan apakah wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan telah 

dilaksanakan secara tepat serta prosedur telah dilaksanakan seperti apa yang sudah 

ditetapkan. 

Sehubungan dengan itu, maka tujuan audit internal adalah membantu 

anggota organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. 

Audit internal menyediakan analisis, penilaian-penilaian, rekomendasi, saran-

saran dan informasi mengenai kegiatan objek yang diperiksa. Tujuan audit 

internal ini juga untuk pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, sebaiknya dilakukan penelitian dan 

aktivitas pemeriksaan secara teratur dan terus-menerus untuk memastikan apakah 

sistem yang ada telah cukup memadai. Kegiatan ini disertai dengan pengujian 

yang tetap untuk memastikan sistem tersebut telah berjalan secara efektif. Maka 

hal ini akan meyakinkan manajemen bahwa laporan keuangan yang diterima 

merupakan hal yang bisa dipercaya untuk bahan pengambilan keputusan. Auditor  

internal harus melakukan penelitian dan pengawasan terhadap objek yang diteliti 

sebelum melakukan pemeriksaan. 

Sistem pengawasan dan audit internal yang handal diharapkan dapat 

membantu pihak manajemen dalam upaya mengamankan harta perusahaan, 

dokumen-dokumen penting, data-data keuangan, meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam mencapai laba dan yang paling penting adalah mampu 

mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap fraud yang mungkin terjadi di 

masa yang akan datang. Oleh karena itu, saran perbaikan dari audit internal akan 

sangat membantu pihak menajemen untuk mencegah fraud di dalam perusahaan 

dan menjadi bahan pertimbangan bagi karyawan yang melakukannya. 



 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai audit internal dan upaya yang dilakukannya untuk 

mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud pada perusahaan, dalam skripsi yang 

berjudul: 

“PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN 

KECURANGAN (FRAUD)”.  

( Studi kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung )  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya 

maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu apakah audit 

internal telah berperan dalam pencegahan kecurangan pada Kantor Pusat PT. Pos 

Indonesia Sub. Direktorat Sarana Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan peran profesi audit internal dalam pencegahan kecurangan 

yang akan digunakan penulis sebagai bahan penyusunan skripsi untuk 

menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama.  

 Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

mungkin dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini, yaitu : 

1. Penulis Sendiri,  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang   

masalah fraud dalam perusahaan dan mengetahui cara kerja SPI yang 

sesungguhnya. 

 

 



 

2. Perusahaan yang Diteliti,  

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 

informasi. 

3. Pihak lain,  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat 

dijadikan bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis  

Pada dasarnya setiap perusahaan, termasuk BUMN yang berfungsi sebagai 

tulang punggung perekonomian nasional, diwajibkan untuk mematuhi standar dan 

hukum yang ada. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat kekeliruan dan 

ketidak sesuaian standar tersebut merupakan bentuk dari adanya fraud, yang 

meliputi  kelemahan, kesalahan, dan penggelapan. 

Kelemahan, kesalahan dan penggelapan merupakan suatu hambatan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Kelemahan menggambarkan kondisi atau kegiatan 

yang bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi termasuk sistem yang tidak 

mencapai tujuan yang diinginkan. Kesalahan (errors) menunjukkan adanya 

kekeliruan yang dilakukan secara tidak sengaja dan adanya ketidakberesan 

(irregularities) yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan penggelapan adalah 

suatu usaha penyembunyian kesalahan dengan maksud menipu pihak lain 

sehingga mengakibatkan kerugian. Penggelapan dan ketidakberesan ini 

merupakan salah satu bentuk fraud yang terjadi pada perusahaan. 

Fraud yang biasa terjadi adalah dalam bentuk pencurian harta atau aktiva 

selain dari uang kas, pencurian uang dengan tidak bertanggung jawab sebagai 

penerima uang dan pencurian uang dengan melakukan pengeluaran yang tidak 

sah. Fraud dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan perusahaan itu 

sendiri dan biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan 

berpengalaman di bidangnya.  

 



 

 Karena kecanggihan teknologi saat ini, fraud juga bisa terjadi pada 

perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi, misalnya dengan 

memanipulasi data, mengubah program, menyalahgunakan waktu komputer, dan 

lain-lain. 

Fraud biasanya ditemui melalui sistem pengawasan yang diterapkan 

(misalnya melalui pemeriksaan intern), secara kebetulan (by accident) dan laporan 

dari pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan sangat membutuhkan audit internal 

untuk menilai dan meneliti seluruh aktivitas di dalam perusahaan tersebut.  

Adapun pengertian audit internal menurut Institute of Internal Auditors 

(IIA) yang dikutip oleh Tunggal (1997:4) adalah: 

“Audit internal adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu 
organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, finansial dan lain-lainnya 
sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan. pemeriksaan itu 
mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi dengan jalan 
mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian”.  

  

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa audit internal sebagai 

aktiviatas independen harus bersikap objektif dalam melakukan pemeriksaan. 

Selain itu, audit internal juga merupakan alat pengendalian manajemen yang 

mengukur dan mengevaluasi efisiensi dari pengendaliannya. Sedangkan objek 

pemeriksaannya adalah metode-metode, prosedur, catatan-catatan keuangan dan 

kebijaksanaan lainnya yang telah digariskan pimpinan perusahaan. 

 Audit internal mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi 

mengenai efektifnya suatu sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan 

organisasi perusahaan. Informasi yang diberikan mungkin akan berbeda bentuk 

dan perinciannya, tergantung pada kebutuhan dan permintaan manajemen. 

 Menurut Bambang Hartadi (1999:2), faktor-faktor diperlukannya sistem 

pengendalian intern karena: 

“1.  Luas dan ukuran dan kesatuan usaha yang menjadi begitu kompleks 
dan meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbagai 
macam laporan-laporan dan analisis-analisis. Untuk mengendalikan 
operasi secara efektif. 

 
 



 

2.  Pengawasan dan penelaahan yang melihat pada Sistem Pengendalian 
Intern yang baik mampu melindungi terhadap kelemahan manusia 
dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan akan 
terjadi. 

3.  Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan 
dengan keterbatasan uang jasa (fee) tanpa mempercayai SPI”. 

 

 Di dalam melakukan pemeriksaan, perlu diperhatikan ruang lingkup 

pekerjaan audit internal yang mencakup penilaian dan pemeriksaan terhadap 

kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan dan mutu kerja 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

 Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, maka pekerjaan pemeriksaan 

harus mencakup perencanaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap informasi, 

penyampaian hasil-hasil pemeriksaan dan melakukan tindak lanjut pemeriksaan. 

Dalam penyampaian hasil pemeriksaan tersebut berisi temuan-temuan termasuk 

fraud yang terjadi di dalam perusahaan. Apabila terjadi fraud auditor internal 

harus memberitahukannya kepada manajemen disertai dengan bukti-bukti yang 

akurat, rekomendasi dan saran-saran yang diperlukan untuk ditindaklanjuti. 

 Jika pada PT. Pos Indonesia telah dilaksanakan fungsi Audit Internal 

secara memadai, maka kekeliruan dan ketidak sesuaian dengan standar dapat 

diminimalkan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Audit internal 

mempunyai tanggung  jawab atas penyediaan informasi mengenai efektifnya suatu 

sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Informasi 

yang diberikan mungkin akan berbeda bentuk dan perinciannya, tergantung pada 

kebutuhan danpermintaan manajemen. Kualitas informasi yang dikomunikasikan 

tersebut baik lisan maupun tulisan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Akurat 

2. Objektif 

3. Ringkas 

4. Jelas 

5. Lengkap 

6. Tepat waktu 



 

Kualitas informasi tersebut harus dipenuhi untuk untuk tetap menjaga 

eksistensi operasional perusahaan. Di sinilah peran audit internal diperlukan. 

Auditor internal harus memperoleh keyakinan yang memadai dan tidak ada 

kecurangan manajemen yang terjadi. Penyampaian hasil audit ini berisi temuan-

temuan termasuk kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis membuat 

rancangan hipotesis sebagai berikut:  

“Adanya peranan audit internal dalam pencegahan fraud pada 

perusahaan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1. Metode yang Digunakan 

a. Metode Deskriptif Analitis 

Merupakan suatu metode yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

berdasarkan apa yang nampak, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

menyajikan data disertai dengan analisis yang dapat memperjelas 

gambaran tentang objek yang diteliti. 

b. Metode Historis 

Merupakan suatu metode yang berdasarkan pada data historis yang ada 

dalam perusahaan dengan cara mempelajari arsip-arsip yang ada dalam 

perusahaan yang sedang diteliti. Metode penelitian ini mencakup hal - hal 

sebagai berikut : 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan studi 

kepustakaan dan penelitian lapangan. 

2) Analisis Data 

Analisis Data dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dan 

menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan metode 

statistik. 

 

 



 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan dan didukung oleh teori-teori berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi  

objek penelitian untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan 

datanya sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan  melakukan 

tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis. 

b. Observasi 

 Yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung sumber data 

yang akan dianalisis  kelapangan atas aktivitas perusahaan khususnya yang 

berhubungan dengan objek penelitian, kemudian diuraikan dalam data 

tertulis. 

c. Kuesioner 

Yaitu sekumpulan dari daftar-daftar pernyataan yang telah  disiapkan 

dalam bentuk formulir yang diajukan secara tertulis kepada staf auditor 

internal yang dianggap mampu dan berwenang dalam memberikan 

jawaban atas pernyataan-pernyataan yang diajukan untuk melengkapi 

informasi yang diperlukan. 

3. Penelitian  Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari,   

meneliti, mengkaji serta menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. Adapun studi kepustakaan ini diperlukan sebagai 

landasan teori yang dapat menunjang data yang dikumpulkan dalam  

penelitian ini. Instrumen yang digunakan penulis untuk pengumpulan data 

dalam penelitian ini terutama adalah kuesioner. 

 



 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Pos Indonesia (Persero) Bagian Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) Sub. Direktorat Sarana yang berlokasi Jalan Jakarta                  

No. 34 Bandung. Sedangkan waktu penelitian berlangsung dari bulan Oktober 

2009 sampai dengan bulan November 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


