
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Peranan 

 Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994:768) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam     

manajemen 

2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 

 
Pengertian peranan menurut Soerjono (1999;268) adalah sebagai berikut : 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

ia menjalankan suatu peranan.’’ 

 
Definisi di atas dapat memberikan petunjuk bahwa usaha audit internal 

dalam mencegah kecurangan yang kemungkinan terjadi dapat berguna untuk 

kelangsungan dan kemajuan organisasi itu sendiri. 

 

2.2 Audit Internal 

 Audit internal baru muncul untuk pertama kali dalam dunia usaha lama 

sesudah adanya audit  akuntan publik. Faktor utama diperlukannya audit internal 

adalah meluasnya rentang kendali yang dihadapi pimpinan perusahaan yang 

mempekerjakan ribuan karyawan dan mengelola kegiatan di berbagai tempat yang 

terpencar. Berbagai penyimpangan dan ketidakwajaran dalam menyelenggarakan 

buku perusahaan merupakan masalah nyata yang harus dihadapi.  



 

Untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah yang ada di dalam 

perusahaan diperlukan audit internal untuk melakukan pengawasan dengan cara 

menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut. Audit internal 

yang memadai adalah audit internal yang memenuhi standar profesi audit internal.  

Menurut Hiro Tugiman (2003;4), standar profesi audit internal meliputi : 

1. Indepedensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya terpisah 

dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para pemeriksa internal. 

2. Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama 

para auditor internal. 

3. Lingkup pekerjaan audit internal. 

4. Pelaksanaan tugas audit internal. 

5. Manajemen unit audit internal.  

 

2.2.1 Pengertian Audit  Internal 

Secara umum audit internal adalah fungsi penilaian yang bebas atau 

independen yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang bersangkutan. 

Penilaian tersebut meliputi seluruh aktivitas perusahaan termasuk penilaian 

terhadap struktur organisasi, rencana-rencana, kebijakan, prestasi pegawai, dan 

ketaatan terhadap prosedur. 

 Pengertian audit internal menurut Ratliff et al (1996;770) adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

an organization to examine and evaluate its activities as a service to the 

organization”. 

 

 Dari pengertian di atas, terdapat beberapa istilah penting tentang audit  

internal yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Independent  

Mencerminkan audit yang bersifat bebas dari pembatasan yang dapat 

membatasi ruang lingkup atas temuan audit dan kesimpulan. 

 



 

2. Appraisal  

Memberikan keyakinan penilaian audit internal dari kesimpulan yang 

dibuatnya. 

3. Established 

Memberikan fakta bahwa penciptaan peranan audit internal dilakukan oleh 

pegawai. 

4. Examine and evaluate  

Menjelaskan peranan audit internal sebagai penemu fakta dan sebagai 

pengevaluasi dengan menggunakan pertimbangan. 

5. Its activities  

menjelaskan ruang lingkup audit dalam audit internal mencakup seluruh 

aktivitas organisasi. 

6. Service  

Dijabarkan sebagai pelayanan dan bantuan yang diperoleh dari hasil akhir 

seluruh audit internal. 

7. To the organization  

Menjelaskan ruang lingkup pelayanannya ditujukan kepada seluruh organisasi, 

termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan pemegang saham. 

 
Menurut Hiro Tugiman (2001;11) adalah sebagai berikut: 

“Pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen 

dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi yang dilaksanakan.” 

 
Sedangkan pengertian audit internal menurut Mulyadi (2002;211) adalah 

sebagai berikut : 

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat 

dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi dan 

kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen” 

 

 

 



 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

1. Audit internal merupakan suatu kegiatan penilaian dalam suatu organisasi   

usaha dan dilakukan secara berkesinambungan. 

2. Audit internal bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas hasil 

pekerjaan yang dilaksanakan. 

3. Audit internal merupakan alat kontrol bagi manajemen yang berfungsi 

mengukur dan menilai keefektifan alat-alat pengendalian lainnya. 

4. Objek penelitian, audit dan penilaian bagi audit internal adalah prosedur 

prosedur, catatan-catatan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan pimpinan 

perusahaan. 

5. Penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen. 

 

2.2.2 Independensi  

 Independensi dalam audit bukan merupakan suatu hak mutlak yang dapat 

dipaksa pelaksanaannya, melainkan suatu kewenangan yang perlu dipertahankan.  

Arens at al (2006:83)  mengemukakan bahwa: 

      “Independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain 

an unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in 

appearance is the result of others  interpretations of this independence”.   

 

 Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai 

kegiatan audit, dibutuhkan independensi karena adanya harapan untuk 

mendapatkan suatu pertimbangan yang tidak memihak.   Dengan demikian, jelas 

bahwa independensi dalam melakukan audit dapat dicapai melalui status 

organisasi dan objektivitas. 

  Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai Status Organisasi dan 

Objektivitas.  

1. Status Organisasi 

Status organisasi audit internal harus cukup memadai untuk memungkinkan 

tercapinya tanggung jawab audit yang diembannya. Artinya audit  internal 

harus mendapat dukungan dari manajemen dan direksi sehingga tercipta 



 

kerjasama yang baik dari bagian yang diaudit (auditee) dan bebas dari campur 

tangan pihak lain. 

Hiro Tugiman (2003:20) mengemukakan bahwa: 

“Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan  

untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab audit yang 

diberikan”.  

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pimpinan audit internal harus 

memberikan kebebasan terhadap individu yang memiliki kewenangan. Namun 

demikian, kewenangan tersebut sesuai dengan ruang lingkup audit dan 

memberikan pertimbangan yang cukup serta tindakan yang efektif atas temuan 

dan rekomendasinya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. 

2. Objektivitas 

Audit internal harus selalu bersikap objektif dalam melakukan audit. 

Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan 

oleh auditor internal dalam melakukan audit, dan auditor internal tidak boleh 

membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain.               

Objektivitas auditor internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang 

dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) adalah 

sebagai berikut: 

“Auditor internal harus memiliki sikap mental yang obyektif, tidak 

memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan (conflict of interest)”.  

 
 Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa objektivitas mengharuskan 

auditor internal melakukan audit sedemikian rupa sehingga kejujuran akan hasil 

audit mereka dapat diyakinkan dan bukan merupakan hasil kompromi yang dapat 

menimbulkan konflik di dalam perusahaan itu sendiri.   

 

 

 

 



 

2.2.3 Tanggung Jawab dan Kewenangan Audit 

 Audit  internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas 

penyediaan informasi untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan 

mutu pekerjaan organisasi perusahaan.  

 Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian 

tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian 

audit internal.  

 Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh 

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) tentang Tujuan, 

Kewenangan, dan Tanggung Jawab audit internal: 

“Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam Charter audit internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari 
Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.  
 

 Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan 

tanggung jawab audit internal di dalam organisasi perusahaan harus dinyatakan 

secara jelas dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh dewan 

komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian audit internal 

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

memiliki tanggung jawab atau kewenangan terhadap aktivitas yang diauditnya. 

 

2.2.4 Kemampuan Profesional 

 Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan auditor internal. Oleh karena itu, bagian audit internal harus menugaskan staf 

audit yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kecakapan ilmu yang 

diperlukan dalam melakukan audit yang layak. 

 Menurut Hiro Tugiman (2003;23-29) kemampuan profesional yang harus 

dimiliki oleh bagian audit internal adalah sebagai berikut: 

1. Personalia 

2. Pengetahuan dan Kecakapan 

3. Pengawasan    



 

 Dari kutipan terdahulu, dapat diketahui bahwa dalam melakukan audit, 

sebaiknya bagian audit internal memiliki kemampuan profesional.  

 Berikut ini akan dijelaskan mengenai kemampuan profesional yang harus 

dimiliki oleh bagian audit internal. 

1. Personalia 

Bagian audit internal harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis     

dan latar belakang pendidikan para auditor internal telah sesuai bagi audit 

yang akan dilaksanakan.  

Hiro Tugiman (2003;27) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan bagian audit internal, yaitu: 

a. Pimpinan audit internal harus menetapkan kriteria pendidikan dan 

pengalaman yang sesuai dalam mengisi jabatan di bagian audit internal, 

dengan mempertimbangkan lingkup pekerjaan dan tingkat tanggung 

jawabnya 

b. Harus diperoleh kepastian yang pantas dan masuk akal tentang kualifikasi 

dan kemampuan setiap calon auditor  

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengisian jabatan di  

bagian audit internal, kriteria pendidikan dan pengalaman merupakan salah 

satu hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan audit internal. Oleh karena itu, 

pimpinan audit internal harus mengetahui kemampuan atau keahlian yang 

dimiliki setiap calon auditor yang dipilih supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

pengisian jabatan pada bagian audit internal.  

2. Pengetahuan dan Kecakapan  

Staf audit internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam 

melaksanakan audit dalam organisasi perusahaan. Misalnya, kemampuan 

dalam menerapkan standar audit, prosedur dan teknik-teknik audit. 

Dengan demikian, bagian audit internal sebaiknya memiliki pegawai  atau 

karyawan dengan berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi, ekonomi, 

keuangan, statistik, Pemrosesan Data Elektronik (EDP), teknik, perpajakan, 

dan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab audit. 



 

Untuk memastikan bahwa pengetahuan sangat dibutuhkan dalam melakukan 

audit, Restu Agusti (2000:3) menyatakan bahwa: 

“Untuk melaksanakan tugas audit, auditor harus memiliki keahlian 

(expertise) yang terdiri dari unsur pengetahuan dan pengalaman”.  

Dengan demikian, jelas bahwa pengetahuan dan pengalaman merupakan suatu 

hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit.  

3. Pengawasan  

Kepala bagian audit internal bertanggung jawab melakukan pengawasan audit 

yang pantas. Pengawasan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dimulai 

dengan perencanaan dan diakhiri dengan kesimpulan hasil audit yang telah 

dilakukan. Bambang Hartadi (1999:23) mengemukakan bahwa: 

“Pengawasan – Bagian audit internal harus mendapat jaminan bahwa audit 

internal layak diawasi”.  

 
Dalam SPAI tahun 2004, Hiro tugiman (2004:59-61) mennyatakan bahwa: 

1. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keahlian dan kompetensi lainnya, 

seperti: 

a. Keahlian untuk mempraktikan Standar Profesi Audit Internal, prosedur dan 

teknik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. 

b. Keahlian didalam prinsip dan teknik akuntansi diperlukan bagi para 

Auditor yang bekerja secara ekstensif dengan catatan dan laporan 

keuangan. 

c. Pemahaman prinsip-prinsip manajemen sangat dibutuhkan untuk mengenali 

dan mengevaluasi materialitas dan signifikansi dari penyimpangan terhadap 

praktik bisnis yang hebat. 

2. Auditor internal harus mempunyai keterampilan dalam berhubungan   dengan 

orang lain dan berkomunikasi secara efektif. 

3. Auditor Internal harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi secara 

lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif 

menyampaikan berbagai permasalahan seperti tujuan, penugasan. 



 

4. Penanggung jawaban fungsi Audit Internal harus menetapkan kriteria yang 

cocok mengenai pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengisi 

posisi Auditor internal. 

5. Staf Auditor Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan dan keahlian 

yang diperlukan. 

6. Pengembangan profesi berkelanjutan merupakan hal penting untuk 

memastikan bahwa Staf Auditor Internal senantiasa memiliki keahlian yang 

memadai. 

7. Penanggung jawaban fungsi Audit Internal perlu mendapatkan bantuan dari 

tenaga ahli dari luar fungsi Audit Internal untuk mendukung atau melengkapi 

fungsi Audit Internal. 

 
Sedangkan menurut Handoko (2003:2005) dijelaskan sebagai berikut: 

“Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan penerapan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

diterapkan. 

 
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan perlu dilakukan  

oleh bagian audit internal apabila audit dilakukan oleh asisten atau staf audit yang 

lainnya.  

 

2.2.5 Ruang Lingkup Audit 

Ruang lingkup audit internal mencakup pekerjaan audit apa saja yang 

harus dilakukan. Oleh karena itu, biasanya manajemen dan direksi memberikan 

pengarahan secara umum mengenai ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang 

akan diaudit.  

 Dalam hal ini, audit internal harus melakukan pengujian dan penilaian atas 

kelayakan dan aktivitas sistem pengendalian intern perusahaan di samping 

kualitas personil atau karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya.  



 

 Hiro Tugiman (2003;99),  menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal 

adalah menilai keefektifan sistem pengendalian intern perusahaan. Hal ini terlihat 

dari kutipan berikut: 

“Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian 
internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 
pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 
tanggung jawab yang diberikan”.  

 
 Demikian pula ruang ligkup pekerjaan audit internal dalam Standar Profesi 

Audit Internal yang dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004:109) adalah sebagai berikut: 

“Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi suatu pendekatan disiplin   

sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko, pengendalian, dan proses governance”.     

 
 Dari pernyataan di atas, jelas bahwa ruang lingkup audit internal adalah 

melakukan pengevaluasian terhadap keefektifan sistem pengendalian serta menilai 

pelaksanaan tanggung jawab audit yang telah diberikan. 

Untuk lebih jelasnya, ruang lingkup audit dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:  

1. Fungsi dan Tujuan Audit 

Fungsi-fungsi audit internal diatur menurut kebijakan manajemen dan direksi.   

Fungsi audit internal yang dijelaskan oleh Amin Widjaja Tunggal (1997:2) 

adalah: 

“Audit internal adalah suatu rangkaian proses dan teknik yaitu karyawan 
organisasi sendiri mencari kepastian bagi pimpinan perusahaan dengan 
jalan observasi sendiri di tempatnya, apakah pengendalian manajemen 
yang telah ditetapkan adalah serasi, dan apakah pengendalian manajemen 
itu dilaksanakan secara efektif, apakah catatan serta laporan baik yang 
bersifat keuangan, pembukuan maupun lainnya menggambarkan operasi 
sebenarnya serta cermat dan pada waktunya; dan apakah tiap divisi/bagian 
telah menjalankan rencana kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung 
jawabnya”.  

 
Dengan demikian, jelas bahwa audit internal sebagai suatu alat manajemen 

yang berfungsi untuk menilai semua aktivitas perusahaan dengan 

meningkatkan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan 

efisien. 



 

Adapun tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua anggota 

organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan 

memberikan analisis penilaian, rekomendasi yang objektif dan komentar 

penting mengenai aktivitas yang diaudit. Tujuan lainnya adalah meningkatkan 

pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.  

2. Pengevaluasian terhadap Keefektifan Sistem Pengendalian Intern 

Penentuan sistem pengendalian harus sesuai dengan kondisi perusahaan, 

karena pengendalian merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang 

diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan tugas-tugas yang akan 

dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, manajemen dan pimpinan perusahaan 

sebaiknya mengadakan konsultasi dengan bagian audit internal untuk 

melakukan pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 

pengendalian intern yang dibuat, sehingga dapat diketahui apakah sistem 

tersebut cocok atau tidak bila diterapkan di dalam perusahaan. Pengevaluasian 

terhadap sistem pengendalian yang terdiri dari seluruh sistem, proses, operasi 

maupun seluruh aktivitas di dalam perusahaan adalah untuk mengetahui 

apakah tujuan dan sasaran telah dicapai. Sedangkan tujuan peninjauan 

terhadap keefektifan sistem pengendalian intern adalah memastikan apakah 

sistem tersebut berfungsi sebagaimana diharapkan. Sistem pengendalian yang 

efektif dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial (social system) yang 

mempunyai makna khusus dalam organisasi perusahaan. 

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern 

tidak hanya menyangkut kegiatan akuntansi dan keuangan saja, tetapi meluas 

ke segala aspek kegiatan perusahaan. Namun demikian, dengan sistem 

pengendalian intern yang ada diarahkan untuk melindungi harta, menjamin 

ketelitian dan dipercayainya data akuntansi, serta menjamin ditaatinya 

kebijakan perusahaan sehingga kegiatan atau operasi perusahaan dapat 

berjalan efektif dan efisien. 

 

 

 



 

3. Tanggung Jawab Audit 

Audit  internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem-sistem 

yang telah dibuat sangat efektif dan apakah objek yang diaudit benar-benar 

menaatinya. Bambang Hartadi (1999:197) menyatakan bahwa:      

“Siapapun yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk 

melaksanakan suatu tugas harus siap untuk menunjukkan seberapa baik 

atau buruknya ia telah melaksanakan tugas tersebut”.  

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa audit internal harus benar-

benar melaksanakan tanggung jawab audit yang telah diberikan. Apabila 

audit internal melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, maka 

hasil audit akan menjadi berkualitas dan relevan dengan objek yang diaudit.  

Oleh karena itu, audit yang dilakukan sebaiknya tidak hanya dibatasi pada 

persoalan akuntansi dan keuangan saja tetapi mencakup semua lini operasi di 

dalam perusahaan. Dalam hal ini, Audit internal yang handal akan mampu  me-

review pengendalian manajemen yang ada pada setiap aktivitas perusahaan.    

Biasanya dalam pemeriksaan SPI, dan untuk pemeriksaan Audit Internal, 

Auditor Internal melaksanakan audit-audit sebagai berikut : 

1. Audit Finansial 

Merupakan jenis audit yang berfokus pada laporan keuangan. Sasarannya 

adalah untuk memeriksa kelayakan dari laporan keuangan yang di sajikan 

manajemen.Lebih menitik beratkan pada masalah operasional perusahaan. 

2. Audit Operasional 

Dikenal dengan Audit kinerja atau Audit Manajemen. Sasarannya adalah 

penilaian tentang efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. 

3. Compliance Audit 

Disebut juga Audit Ketaatan adalah yang menilai dan menguji apakah 

pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang 

berlaku. 

 

 



 

4. Fraud Audit 

Audit kecurangan merupakan jenis audit yang bertujuan untuk mengungkap 

tindakan kecurangan yang terjadi disuatu lembaga atau perusahaan yang 

menguntungkan orang lain. 

Tujuan akhir dan tanggung jawab Audit Internal adalah melindungi harta 

perusahaan, menjamin bahwa laporan keuangan dan non keuangan dapat 

dipercaya, ditaatinya kebijakan dan prosedur serta menjamin apakah aktivitas 

diperusahaan sudah berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu ruang lingkup 

Audit Internal tidak boleh dibatasi pada akuntansi dan keuangan saja, namun 

harus mencakup segala aspek perusahaan. 
 

 

2.2.6 Survei Pendahuluan 

 Melaksanakan survei pendahuluan bagi audit internal adalah untuk 

memperoleh informasi mengenai kegiatan objek yang diaudit. Dalam Standar 

Profesional Audit Internal (Hiro Tugiman, 2003:56) mengemukakan bahwa: 

      “Survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi, tanpa 

melakukan verifikasi secara terperinci, tentang kegiatan yang akan 

diaudit”.  

 
 Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa survei merupakan proses 

pengumpulan data atau informasi untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai kegiatan yang akan diaudit.  

 Adapun tujuan dari survei pendahuluan adalah memahami kegiatan yang 

ditinjau dan mengumpulkan fakta-fakta untuk menyusun rencana audit sehingga 

dapat bekerja sama dengan auditee. 

 Menurut Ratliff et al (1996:312-316) menyatakan survei pendahuluan 

terdiri dari: 

1. The Opening Conference  

2. On-site Tour 

3. Study of Documents 

 



 

4. Written Description of the Auditee 

5. Analytical Procedures 

   

 Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui berbagai 

kegiatan dari objek yang diaudit, tim audit internal harus melakukan survei 

pendahuluan.  

Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap dalam melakukan survei pendahuluan.  

1. The Opening Conference  (Pertemuan Pendahuluan) 

The Opening Conference  (Pertemuan pendahuluan) dilakukan antara anggota 

tim audit internal dengan manajemen perusahaan. Pertemuan ini biasanya 

diselenggarakan di tempat kerja auditee. 

2. On-site Tour  (Peninjauan Lokasi) 

On-site Tour  merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meninjau 

lokasi atau tempat dilakukan audit. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

suatu gambaran luas mengenai operasi-operasi perusahaan. Namun demikian, 

auditor internal harus mengamati aktivitas operasional yang tidak biasa atau 

indikasi penyalahgunaan fasilitas serta melihat sikap karyawan terhadap 

pekerjaannya. Dalam hal ini, auditor internal dapat melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh informasi secara jelas dan 

efektif. Untuk memastikan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi 

yang efektif, Yayasan Pendidikan Internal Audit (2003:16) mengemukakan 

bahwa: 

“Salah satu bentuk komunikasi auditor dengan auditee adalah melalui 

wawancara. Teknik wawancara yang efektif akan menciptakan komunikasi 

yang baik antara auditor dan auditee”.  

Dengan demikian, jelas bahwa wawancara merupakan alat komunikasi yang 

sangat efektif dilakukan antara auditor dengan objek yang diaudit. Sehingga 

auditor memperoleh informasi dengan cepat karena terciptanya hubungan 

yang baik antara kedua belah pihak. 

 

 



 

3. Study of Documents (Mempelajari Dokumen)  

Study of Documents (mempelajari dokumen) yang dipilih memberikan dasar 

untuk deskripsi tertulis dari kegiatan audit yang tercakup dalam file audit.  

Arens et al (2006:170) mengemukakan bahwa: 

      “The documents examined by the auditor are the records used by the client 

to provide information for conducting its business in an organized miner”. 

Dari pernyataan terdahulu, jelas bahwa dokumen yang diperiksa oleh auditor 

adalah dokumen yang digunakan klien dalam menyediakan informasi untuk 

menuntun bisnis dalam suatu organisasi. Auditor internal akan mempelajari 

dokumen tentang grafik organisasi, pernyataan tujuan organisasi, gambaran 

kerja, dokumen kegiatan lain serta laporan-laporan yang relevan. Kunci dari 

kegiatan ini adalah auditor internal dapat mengetahui bagaimana dokumen 

dibuat, bagaimana cara menyimpannya dan bagimana cara pengamanannya.   

4. Written Description of the Auditee (Deskripsi Tertulis dari Auditee) 

Auditor internal harus mengerti tentang kegiatan auditee dalam hal 

mengevaluasi sistem pengendalian internal yang memadai. Written 

Description of the Auditee (deskripsi tertulis dari auditee) disimpan dalam file 

permanen yang dapat dimengerti dan memberikan referensi untuk 

mengevaluasi sistem pengendalian internal dan prosedur audit. Deskripsi dari 

sistem informasi dan kegiatan mencakup flow chart, struktur organisasi, 

informasi finansial dan operasi perusahaan.  

5. Analytical Procedures (Prosedur Analitis) 

Analytical Procedures (prosedur analitis) memberikan analisis laporan singkat 

dari rangkuman data kuantitatif yang mencakup laporan keuangan dan laporan 

kegiatan lainnya. Saat pelaksanaan tinjauan prosedur analitis, auditor internal 

membandingkan hasil nyata untuk aktivitas audit dari tahun ke tahun, 

contohnya membandingkan hasil operasi dengan anggaran.  

Arens et al  (2006:170) menyatakan bahwa: 

 “Analytical procedures use comparisons and relationships to assess 

whether account balances or other data appear reasonable”.  

 



 

 Dari pernyataan terdahulu, jelas bahwa prosedur analitis digunakan untuk 

membandingkan dan menghubungkan apakah account balances atau data yang 

lain relevan.   

 

2.2.7 Pelaksanaan Kegiatan Audit 

 Auditor internal harus melaksanakan kegiatan audit untuk memperoleh 

berbagai informasi yang mendukung kegiatan audit. Pelaksanaan kegiatan audit 

menurut Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal (2004:23-24) adalah: 

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi,  

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan penugasan”. 

 
 Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan 

audit seorang auditor internal harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi, serta mendokumentasikan informasi  yang tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf. 

 Hiro Tugiman (1997:53-78) menyatakan bahwa tahap-tahap pelaksanaan 

kegiatan audit adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Audit  

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

3. Penyampaian Hasil Audit 

4. Tindak Lanjut Hasil Audit    

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit yang akan 

dilakukan harus mendapat persetujuan dari pengawas. Apabila rencana audit 

sudah disetujui, maka auditor internal melakukan pengujian dan pengevaluasian 

informasi. Informasi yang diperoleh dalam melakukan audit tersebut harus 

dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.  

 

 

 



 

Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan audit. 

1. Perencanaan audit 

Auditor internal harus merencanakan terlebih dahulu setiap tugas audit yang 

akan dilakukan. Adapun tujuan dari perencanaan audit adalah supaya audit 

yang dilakukan terarah dan tepat sasaran. 

Hiro Tugiman (1997:53-59) menyatakan bahwa perencanaan audit internal 

harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup audit 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diaudit 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit 

d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu 

e. Melaksanakan survei 

f. Penulisan program audit 

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan 

disampaikan 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan audit, auditor 

internal harus menentukan tujuan audit dengan menjelaskan berbagai hal yang 

akan dicapai dalam pelaksanaan audit serta menyatakan lingkup pekerjaan 

audit internal. Sehubungan dengan itu, auditor internal harus memperoleh 

informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diaudit. Misalnya, informasi 

anggaran, data keuangan dan kertas kerja audit sebelumnya. Dalam 

pelaksanaan kegiatan audit, dibutuhkan tim audit internal yang memiliki 

pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu.  

Selanjutnya, tim audit internal mengadakan rapat dengan manajemen                  

yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan diaudit. Sebelum 

melakukan audit, tim audit internal harus melakukan survei lapangan untuk 

memperoleh informasi dan mengidentifikasi berbagai area penting yang 

memerlukan penekanan khusus. Dari survei yang dilakukan tersebut,                

auditor internal akan membuat program audit. Setelah program audit dibuat, 



 

pimpinan audit internal harus menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa 

hasil audit akan disampaikan serta menyetujui rencana kerja audit yang 

dilakukan.   

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Setelah mendokumentasikan perencanaan audit, Auditor internal harus 

mengumpulkan informasi, melakukan analisis, menginterprestasikan, dan 

membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Masih dalam 

buku yang sama.  

Hiro Tugiman (1997:59-68) menyatakan bahwa proses pengujian dan 

pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan  

tujuan dan lingkup audit 

b. Informasi harus mencukupi, kompeten, relevan 

c. Penyeleksian terhadap prosedur audit 

d. Melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, analisis,         

penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi 

e. Membuat kertas kerja audit  

Pada tahun 2004 dalam buku Standar Profesi Audit intern, Hiro Tugiman 

(2004;24), menyatakan bahwa : 

  “Auditor Internal harus berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penugasan 

pada analisis dan evaluasi yang tepat”. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam pengujian dan 

pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan informasi 

yang berhubungan dengan lingkup audit. Informasi yang diperoleh harus 

cukup, kompeten, relevan dan berguna bagi penyediaan rekomendasi atas 

temuan audit. Selanjutnya, auditor internal harus menyeleksi prosedur audit, 

termasuk teknik pengujian yang dipergunakan apakah praktis atau tidak, dan 

apakah perlu diubah bila keadaan menghendaki.  

 



 

Auditor internal harus melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, 

analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi adalah untuk 

menjamin terpeliharanya objektivitas dan tercapainya sasaran audit. 

Sehubungan dengan itu, auditor internal akan membuat kertas kerja audit. 

Kertas kerja audit ini harus mencatat semua informasi yang diperoleh dan 

analisis-analisis yang dikemukakan haruslah mendukung temuan audit dan 

rekomendasi yang dilaporkan.  

3. Penyampaian Hasil Audit 

Setelah melakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal 

harus menyampaikan laporan hasil audit yang dilakukannnya. 

Hiro Tugiman (2003:68-75) menyatakan bahwa auditor internal harus 

melaporkan hasil audit yang dilakukannya dengan memperhatikan hal-hal 

berikut ini: 

a. Laporan tertulis yang telah ditandatangani 

b. Mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan 

yang tepat 

c.  Laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu 

d. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

pelaksanaan audit 

e. Laporan mencantumkan rekomendasi bagi perkembangan yang mungkin 

dicapai 

f. Mencantumkan pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai 

kesimpulan atau rekomendasi 

g. Pimpinan audit internal harus mereview dan menyetujui laporan audit 

akhir 

Dalam buku yang berjudul (SPAI), Hiro Tugiman (2004:103-104) 

menyatakan bahwa : 

a. Penanggung jawaban audit harus menyampaikan secara tahunan pada 

Dewan Komisaris dan Manajemen Senior ikhtisar jadwal pekerjaan 

fungsi Audit Internal, perencanaan staff dan anggaran keuangan. 

Pertanggung jawaban fungsi Audit Internal juga harus menyerahkan 



 

seluruh perubahan interim yang signifikan untuk dimintakan persetujuan 

dan informasinya. Jadwal pekerjaan, penugasan, perencanaan staff, dan 

anggaran keuangan harus diberitahukan kepada Dewan komisaris dan 

Manajemen Senior mengenai ruang lingkup pekerjaan audit dan jika ada 

pembatasan atas ruang lingkup. 

b. Jadwal pekerjaan audit yang telah disetuji, perencanaan staff, dan 

anggaran keuangan, serta perubahan-perubahan interim yang signifikan 

harus membuat informasi yang cukup untuk memungkinkan Dewan dapat 

memastikan apakah tujuan dan rencana fungsi AuditInternal mendukung 

organisasi dan Dewan. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setelah pengujian terhadap audit 

(audit examination) selesai dilakukan, auditor internal akan membuat laporan 

tertulis yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk 

mengesahkannya. Dalam mengusulkan kesimpulan dan rekomendasinya, 

auditor internal harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan manajemen 

tertentu. Laporan yang disampaikan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, 

dan tepat waktu. Sehubungan dengan itu, laporan yang disampaikan harus 

menyajikan tujuan, lingkup dan hasil audit dan bila keadaan memungkinkan, 

laporan harus berisi pernyataan tentang pendapat auditor.  

Rekomendasi atas perbaikan yang masih dapat dilakukan, pernyataan 

kepuasan atas prestasi yang dicapai dan tindakan perbaikan dapat 

dicantumkan dalam laporan hasil audit. Selain itu, pandangan dari pihak yang 

diaudit tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula 

dicantumkan dalam laporan hasil audit tersebut.  

Selanjutnya, pimpinan audit intern harus menelaah kembali dan menyetujui 

laporan audit akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan 

kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 

4. Tindak Lanjut Hasil Audit 

Auditor  internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan tindakan-tindakan perbaikan yang memadai 

telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan 

dalam audit.  



 

Hal ini sesuai dengan Norma Audit yang dikutip oleh Hiro Tugiman 

(2003:75) yang menyatakan bahwa: 

“Auditor internal harus mengikuti tindak lanjut temuan hasil audit yang 

dilaporkannya, untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil 

dan dilaksanakan”.  

Sementara itu, pemantauan tindak lanjut yang dinyatakan oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004:18) menyatakaan : 

“Penanggung jawaban fungsi Audit Internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penanganan telah 

dikomunikasikan pada manajemen”. 

 
 Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Audit 

mewajibkan auditor internal berusaha agar rekomendasinya dilaksanakan oleh 

pihak manajemen serta memantau tindak lanjut untuk memastikan bahwa tindakan 

yang tepat telah dilaksanakan oleh manajemen.  

 

2.3 Fraud (Kecurangan) 

 Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (errors) dan 

ketidakberesan (irregularities). Errors merupakan kesalahan yang timbul sebagai 

akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan 

perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, 

dan lain-lain. Sedangkan irregularities merupakan kesalahan yang sengaja 

dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan 

kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan 

(fraud). 

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

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

lain-lain. Namun demikian, semua istilah ini merupakan tindakan kriminal atau 

kejahatan (crime). Untuk lebih jelasnya, perlu diketahui pengertian fraud, faktor-

faktor yang mendorong terjadinya fraud, tanda-tanda fraud, unsur-unsur fraud, 

jenis dan bentuk fraud serta pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya fraud. 



 

2.3.1 Pengertian Fraud 

 Fraud merupakan salah satu bentuk irregularities. Secara singkat fraud 

dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang 

meterial yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Untuk lebih jelasnya,  

 G. Jack Bologna, Robert J., Lindquist dan Joseph T. Weels (1993;3) yang 

dikutip oleh Amin Widjaja (2000:1) mengemukakan bahwa: 

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud memberi manfaat 

keuangan kepada si pelaku’’. 

  
 Sedangkan pengertian fraud menurut Alison (2004:1) adalah sebagai 

berikut: 

“Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang 

menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut 

dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan”.  

 
 Selain itu menurut Hiro Tugiman, (2004:63) kecurangan didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Fraud mencakup perbuatan melanggarhukum dan pelanggaran terhadap 
peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat 
untuk berbuat curang. Perbuatan trsebut dilakukan dengan sengaja demi 
keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau jga oleh 
orang diluar organisasi tersebut” 
 

Definisi lain mengenai fraud dikemukakan oleh The Institute of Internal  

Auditor, yang dikutip oleh Soejono Kartini (2000:34) : 

“Kecurangan mencakup ketidak beresan dan tindakan ilegal yang 

bercirikan penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau 

kerugian organisasi oleh orang diluar atau didalam organisasi’’.  

 
 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja 

untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian pada perusahaan.  

 



 

Fraud dapat melibatkan beberapa pihak, di antaranya : 

1. Pihak internal, yaitu pegawai maupun manajemen. 

2. Pihak eksternal, yaitu costomer dan/atau pihak ketiga. 

3. Kerjasama, yaitu fraud yang dilakukan secara bekerjasama antara pihak 

internal dan eksternal. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Fraud 

 Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan 

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan 

adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. 

 Sehubungan dengan itu, Amin Widjaja Tunggal (2001:10) menyatakan 

bahwa fraud paling sering terjadi bila: 

1. Pengendalian intern tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar 

2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka 

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

ditempatkan dengan tekanan yang besar 

4. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap 

5. Pegawai memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan 

6. Perusahaan memiliki tradisi korupsi 

7. Perusahaan jatuh pada saat yang tidak tepat 
 

   Suatu hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kecurangan sebagai 

akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungannya yang 

memungkinkan untuk bertindak 

  Soedjono Karni (2000;38) menyatakan pendapat tentang faktor pendorong 

terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut : 

1. Lemahnya pengendalian intern 

a. Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian intern 

b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan 

c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi conflict interest 

d. Auditor internal tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki para 

eksekutif terutama menyangkur pengeluaran yang besar 



 

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

a. Banyaknya utang 

b. Pendapatan rendah 

c. Gaya hidup mewah 

3. Tekanan non finansial 

a. Tuntutan pimpinan di luar kemampuan bawahan 

b. Direktur Utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa 

dikonsultasikan dengan bawahan 

c. Penurunan penjualan 

4. Indikasi lain 

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawaikan  

b. meremeh integritas pribadi 

c. kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal 
 
 Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Soejono Karni 

(2000:43) adalah : 

1. Terdapat angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun 

sebelumnya 

2. Adanya perbedaan antara buku besar dan buku pembantu 

3. Perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi 

4. Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen baik yang 

umum maupun yang khusus 

5. Terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerjaan karyawan 
 
 Dari pernyataan di atas, jelas bahwa fraud terjadi karena lemahnya 

pengendalian internal di dalam perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah  

karena manajemen  tidak menekankan pentingnya pengendalian internal sehingga 

pegawai bekerja tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka terhadap 

perusahaan. 

 Untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan, manajemen akan mengatur 

pegawainya dengan tindakan yang tidak benar. Hal ini disebabkan karena 

manejemen yang selalu melakukan tindakan korupsi, tidak efisien dan tidak cakap 

dalam me-manage perusahaan. Apabila pendapatan rendah atau banyak hutang, 



 

pegawai akan melakukan fraud karena merupakan masalah pribadi yang tidak 

dapat terpecahkan. Karena banyaknya fraud yang terjadi, perusahaan akan 

mengalami kerugian yang sangat besar sehingga perusahaan dapat jatuh pada saat 

yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham.  

 

2.3.3 Tanda-tanda Fraud 

  Dalam buku Audit Kecurangan (Fraud Auditing) disebutkan bahwa fraud 

dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau audit internal apabila 

mereka “jeli” melihat tanda-tanda adanya fraud.  

  Amin Widjaja Tunggal (1992:61-62) menyatakan bahwa beberapa tanda-

tanda fraud antara lain: 

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan    tahun-

tahun sebelumnya 

2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas 

3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan 

4. Pengendalian operasi yang tidak baik 

5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan 

 Dari pernyataan  di atas, jelas bahwa tanda-tanda fraud dapat diketahui 

dari perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun 

sebelumya. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dimanipulasi untuk 

menutupi fraud sehingga timbul perbedaan-perbedaan angka.  

 Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada 

karyawan dapat menimbulkan fraud karena karyawan dapat bertindak semena-

mena tanpa memperdulikan tangggung jawabnya.  

 Fraud dapat dilakukan dengan mudah bila tidak dilakukan rotasi pekerjaan 

sehingga karyawan mengetahui rahasia atau hal-hal penting yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. Selain itu, pengendalian operasi yang tidak baik dapat 

membuat kegiatan yang dilakukan tidak berjalan lancar, contohnya adalah 

banyaknya sumber daya yang hilang sehingga kegiatan operasi menjadi tidak 

efisien. Hilangnya sumber daya tersebut karena situasi karyawan dalam keadaan 

tertekan karena frustasi atau merasa diperlakukan tidak adil. 



 

 Fraud dapat dideteksi secara dini oleh auditor internal apabila auditor 

internal jeli dalam melihat tanda-tanda terjadinya. Biasanya fraud muncul 

dibarengi dengan red flag, karena hampir semua kecuranga yang terjadi selalu 

dibarengi dengan red flag. 

 Red flag dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang janggal atau 

berbeda denga keadaan normal. Denagn kata lain red flag adalah suatu indikasi 

akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan perlu penyidikan lebih lanjut. 

Contoh-contoh red flag diantarnya adalah: 

1. Pegawai, dipengaruhi oleh: 

a. Gaya hidup (mobil dan rumah mewah) yang tidak sesuai dengan 

pendapatnnya; 

b. Masalah hutang pribadi yang besar 

c. Perubahan perilaku (judi, narkoba) 

d. Hubungan yang mesra dengan suplier, dan konsumen 

e. Menolak cutii atau liburan  

f. Kurangnnya pembagian tugas diarea yng riskan atau berisiko 

2. Menejemen, dipengaruhi oleh: 

a. Penempatan pegawai yang merupakan para kroni pada posisi strategis  

b. Manajemen tidak mau menjatuhkan hukuman kepada para pegawai kunci 

yang merupakan kroninya 

c. Keengganan untuk menyiapkan data bagi auditor 

d. Tidak ada kebijakan perusahaan yang tertilis sebagai standar operating 

procedure 

e. Pengendalian intern yang tidak memadai  

f. Sering melakukan pergantian rekening 

g. Terdapat banyak transaksi tidak normal diakhir tahun 

h. Terdapat dokumen yang hilang dan tidak diketemukan 

i. Terdapat program kompensasi yang tidak wajar 

j. Hutang diperpanjang terus menerus 

k. Terdapat perbedaan teruus menerus antara perhitungan fisik inventory 

dengan pembukuannya 



 

l. Penjualan aset perusahaan dibawah haga pasar 

m. Terdapat transfer uang ke offshore bank 

n. Pengeluaran kas yang besar tanpa supporting dokumen yang standar 

 

2.3.4 Unsur-unsur Fraud 

  Suatu fraud terdiri dari unsur-unsur penting yang digunakan untuk 

menguji tanda-tanda fraud atau tidak. Mark R. Simmons (2003:1) menyatakan 

bahwa: 

      “Fraud occurs when all of the following elements exist: 

1. an individual or an organization intentionally makes an untrue 

representation about an important fact or event; 

2. the untrue representation is believed by the victim (the person or 

organization to whom the representation has been made); 

3. the victim relies upon and acts upon the untrue representation; 

4. the victim suffers loss of money and/or property as a result of relying 

upon and acting upon the untrue representation”. 

 

 Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fraud terjadi apabila 

terdiri dari unsur-unsur berikut ini: 

1. Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat 

penyajian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting. 

2. Adanya kepercayaan dari korban fraud terhadap penyajian yang keliru. 

3. Adanya kepercayaan dari korban fraud untuk melaksanakan penyajian yang    

keliru tersebut. 

4.  Korban fraud menderita kehilangan hak milik atau uang kerena telah   

mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru tersebut.  

 

2.3.5 Jenis dan Bentuk Fraud 

  Dalam artikel yang berjudul Komputer vs Fraud Audit disebutkan bahwa 

klasifikasi terjadinya fraud tergantung pada kreativitas pelaku fraud. Jenis fraud 

menurut Schulze dan Daviel L. Black yang dikutip oleh Nanik Wahyuni 

(2000:17-18) adalah sebagai berikut: 

 

 



 

1. Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

2. Kecurangan Karyawan (Employee Fraud) 

 
 Dari pernyataan di atas, jelas bahwa fraud dapat dilakukan oleh 

manajemen dan karyawan perusahaan.  

 Berikut ini akan dijelaskan Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

dan Kecurangan Karyawan (Employee Fraud). 

1. Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

Manajemen mungkin akan terlibat dengan setiap macam fraud. Management 

fraud adalah suatu tindakan sengaja membuat laporan keuangan dengan 

memasukkan jumlah angka yang palsu atau mengubah catatan akuntansi yang 

merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Misalnya manipulasi, 

mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan 

sumber penyajian laporan keuangan. 

Sama halnya dengan W. Steve Albrecht (2003:9) menyatakan bahwa: 

“In its most common from, management fraud involves top management's 

deceptive manipulation of financial statements”.  

Albrecht menyatakan bahwa kecurangan manajemen (management fraud) 

yang biasa dilakukan adalah memanipulasi laporan keuangan. 

2. Kecurangan Karyawan (Employee Fraud) 

Employee Fraud yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji (false 

payroll), penjual palsu (false vendor) dan transfer cek palsu (check kitting). 

Dalam hal ini, pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan menciptakan karyawan 

palsu dan kemudian menguangkan gaji karyawan palsu tersebut. Pemalsuan 

penjual dilakukan dengan membentuk penjual palsu, faktur palsu yang 

digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan cek palsu melibatkan 

pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yan lain dan mencatat secara 

tidak benar transfer tersebut. 

 Sehubungan dengan employee fraud, Alison (2004:2) menyatakan bahwa: 

“Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang 
menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya 
peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta 
pembenaran terhadap tindakan tersebut”.  



 

 Dari pernyataan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fraud yang dilakukan 

oleh karyawan perusahaan adalah melakukan kesalahan dengan sengaja, yaitu 

penyalahgunaan aktiva disebabkan karena adanya kesempatan dan lemahnya 

pengendalian internal pada perusahaan.  

 Fraud dapat terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem 

komputerisasi. Pada dasarnya computer fraud dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya dengan menyalahgunakan waktu komputer atau mencuri sumber daya 

komputer dan memanipulasi data atau memasukkan data yang tidak benar.  

 Computer fraud dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan oleh Dr. Russell Smith  yang dikutip 

oleh Arif (2000:42)  bahwa: 

      “Kejahatan fraud melalui komputer cenderung meningkat. Dari hasil 
survei yang dilakukan oleh KPMG, antara 1997 dan 1999 telah terjadi 
peningkatan sebesar 71% dari sebelumnya 12%. Hasil survei KPMG tahun 
1999 juga menunjukkan total kerugian akibat kejahatan komputer lebih 
dari $16 juta”. 

 

 Dengan demikian, jelaslah bahwa kejahatan fraud selalu mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 telah 

terjadi kenaikan sebesar 59% dan akibat tindakan ini perusahaan mengalami 

kerugian dalam jumlah yang sangat besar.    

 Adapun bentuk-bentuk fraud menurut Amin Widjaja Tunggal (1992:30), 

fraud dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu: 

1. Fraud yang merugikan perusahaan 

2. Fraud yang menguntungkan perusahaan  

 

 Dengan demikian, jelaslah bahwa fraud tergantung pada siapa pelakunya. 

Untuk lebih jelasnya, akan dirincikan mengenai fraud yang merugikan perusahaan 

dan fraud yang menguntungkan perusahaan. 

1. Fraud yang merugikan perusahaan 

 Perusahaan merupakan korban fraud yang biasanya dilakukan oleh karyawan 

jenjang menengah ke bawah. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya 

pencurian harta kekayaan perusahaan. 



 

2. Fraud yang menguntungkan perusahaan 

Fraud ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen   

puncak. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya pencatatan laba dan aktiva 

yang lebih besar, mencatat biaya-biaya lebih kecil, tidak mencatat retur 

penjualan, dan lain-lain.  

 
  Sedangkan menurut Association of Certified Examination (ACFE, 2000) 

di USA mengkatagorikan kecurangan dalam 3 kelompok : 

1. Kecurangan laporan keuangan 

Didefinisikan sebagai kecurangan yangdilakukan oleh manajemen dalam 

bentuk salah saji material laporan keuangan, yang merugikan investor dan 

kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial dan nonfinansial. 

2. Penyalah gunaan aset 

Digolongkan kedalam “kecurangan kas” dan “kecurangan atas persediaan dan 

asset lainnya” serta “pengeluaran biaya secara curang”. 

3. Korupsi 

Dalam konteks ini adalah menurut ACFE, yaitu pertentangan kepentingan, 

suap dan pemerasan. 

 

2.4 Pencegahan Fraud   

Pencegahan dan pendeteksian fraud sangat penting dilakukan oleh audit 

internal dalam upaya membantu manajemen dalam hal kecurangan (fraud). 

Walaupun pencegahan bukanlah tanggung jawab audit internal melainkan 

manajemen, tetapi tindakan mencegah dan mengawasi sistem pengendalian 

internal yang dibuat oleh menajemen dapat menjadi layanan audit internal. 

Layanan audit internal tersebut bertujuan untuk membantu kinerja unit organisasi 

berjalan dengan baik.  

Sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut, karena pada dasarnya lebih 

mudah untuk mencegah kecurangan yang akan terjadi pada suatu perusahaan 

apabila: 



 

1. Pengendalian internal dilakukan secara lemah, atau tidak efektif, atau bahkan 

tidak ada pengendalian internal di perusahaan tersebut. 

2. Pegawai diperusahaan tersebut dipekerjakan tanpa memperhatikan kejujuran 

dan integritas mereka. 

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

ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan 

keuangan yang mengarah pada tindakan kecurangan. 

4. Manajemen sebagai role mode sendiri melakukan kecurangan, bekerja secara    

tidak efisien dan tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

5. Pegawai yang bisa dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat 

dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan, kesehatan keluarga dan 

gaya hidup berlebihan. 

 
Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang 

dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur 

untuk membantu dan meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah 

dilakukan Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain perusahaanuntuk dapat 

memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Efektivitas dan efisiensi operasional 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

 
Pencegahan kecurangan dilakukan dengan cara : 

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik 

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen 

untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan 

yang telah ditetapkan manajemen puncak dapat dicapai, keamanan harta 

perusahaan harus terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif 

dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yanag 

lebih baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. 

  



 

 Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan  the Committee of 

Sponsoring Organization of The Treadway Commission  (COSO), 

Memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas dari pada 

model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen 

risiko, yaitu pengendalian intern yang terdiri dari 5 (lima) komponen yang 

saling terkait berikut : 

a. Lingkungan pengendalian (control environment) 

Menetapkan corak suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran 

pengendalian orang- orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan 

dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin 

dan struktur.lingkungan pengendalian mencakup : 

1) Integritas dan nilai etika 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

3) Partisipasi Dewan Komisaris 

4) Filosofi dan gaya operasi manajemen 

5) Struktur organisasi 

6) Pemberitaan wewenang dan tanggung jawab 

7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

b. Penilaian risiko (risk assessment) 

Identifikasi perusahaan dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk 

mencapai tujuannya. Penilaian risiko sebagai suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau 

berubah karena keadaan berikut : 

1) Perubahan dalam lingkungan operasi 

2) Personel baru 

3) Sistem informasi yang baru atau diperbaiki 

4) Teknologi baru 

5) Lini produk, produk atau aktivitas baru 

6) Operasi luar negeri 

7) Standar akuntansi baru 

 



 

c. Standar pengendalian (control activities) 

Kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan 

manajemen yang wajib dilaksanakan. Adapun kebijakan dan prosedur 

yang dimaksud adalah : 

1) Penelaahan terhadap kinerja 

2) Pengolahan informasi 

3) Pengendalian fisik 

4) Pemisahan tugas 

d. Informasi dan komunikasi (information and communication) 

Pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu 

bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung 

jawab mereka. 

Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan 

catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan 

melaporkan transaksi perusahaan untuk memelihara akuntabilitas bagi 

aktiva, utang dan ekuitas. 

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan 

tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal 

terhadap laporan keuangan. 

e. Pemantauan (monitoring) 

Proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. 

Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang 

tepat waktu dan pengendalian tindakan koreksi. 

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian 

a. Review kinerja 

Aktivitas pengendalian ini mencakup  review atas kinerja sesungguhnya 

dibandingkan dengan anggaran, prakiraan atau kinerja periode 

sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi 

atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atau hubungan, 

tindak penyelidikan dan perbaikan, serta review atas kinerja fungsional 

atau aktivitas.  



 

Contohnya : manajer kredit mereview laporan cabang perusahaannya 

tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. 

b. Pengolahan informasi 

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan 

kelengkapan dan otorisasi transaksi. Aktivitas pengendalian sistem 

informasi dibagi dua kelompok yaitu pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi. Pengendalian umum, mencakup pengendalian atas 

operasi pusat data, pemrosesan dan   pemeliharaan perangkat lunak sistem, 

keamanan akses dan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. 

c. Pengendalian fisik 

Mencakup keamanan fisik aktiva penjagaan yang memadai terhadap 

fasilitas  yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catataan, otorisasi 

untuk akses ke program komputer dan data file, serta perhitungan secara 

periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan 

pengendalian. 

d. Pemisahan tugas 

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan 

otorisasi pencatatan transaksi, menyelenggarakan, menyimpan aktiva 

ditunjukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi 

baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan 

dan ketidak beresan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. 

3. Meningkatkan kultur organisasi 

Dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good 

Coorporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama salain agar 

dapat mendorong kinerja sumber sumber perusahaan bekerja secara efisien, 

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi 

para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan.  

Prinsip-prinsip dasar tersebut, menurut  Saifuddien Hasan (2000), adalah : 

a. Keadilan (Fairness) 

Melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan Stake holder 

lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku. 



 

b. Transparansi (Transparency) 

Keterbukaan bagi stake holder yang terkait, untuk melihat dan memahami 

proses suatu pengambilan keputusan suatu pengelolaan suatu perusahaan. 

c. Akuntabilitas (Accountability) 

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasrkan atas distribusi dan 

keseimbangan kekuasan antar anggota Direksi, komisaris, pemegang 

saham dan pengawas. Disini menyangkut pula proses pertanggung 

jawaban para pengurus perusahaan atas keputusan yang dibuat dan kinerja 

yang dicapai. 

d. Tanggung jawab (Responsibility) 

Bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/ peraturan yang 

berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan dimana perusahaan berada. 

e. Moralitas 

Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung 

tinggi moralitas di prinsip ini terkandung  unsur-unsur kejujuran, kepekaan 

sosial dan tanggung jawab individu. 

f. Kehandalan 

Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki 

kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. 

g. Komitmen 

Pihak manajemen dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu 

meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai 

pemecahan sahamnya 

4. Mengefektifkan fungsi audit internal 

Walaupun audit internal dapat menjamin bahwa kecurangan akan terjadi, 

namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama 

sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat 

memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah 

terjadinya kecurangan. 

 

 



 

Hal yang harus diperhatikan agar fungsi Audit Internal dapat berjalan dengan 

efektif 

a. Departemen Audit Internal mempenyai kedudukan uang independent 

dalam kegiatan operasional perusahaan dalam arti kata ia tidak boleh 

terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. 

b. Departemen Audit Internal harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, 

sehingga Auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, 

wewenang dan tanggung jawab. 

c. Internal Audit harus mempunyai manual Audit Internal yang berguna 

untuk : 

1) Mencegah terjadinya kecurangan 

2) Menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan 

performance 

3) Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen Audit Internal 

sesuai dengan requipment dari direktur Audit Internal. 

d. Harus ada dukungan yang kuat dari top management kepada departemen 

Audit Internal, dukungannya berupa : 

1) Penempatan departemen Audit Internal dalam posisi independen. 

2) Gaji para staff Internal Audit menarik. 

3) Penyediaan waktu dari top management 

e. Departemen Audit Internal harus memiliki sumber daya yang profesional 

dan bersikap objektif serta mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi. 

f. Audit Internal harus bisa bekerja sama dengan Akuntan Publik. 

 

Dengan demikian, audit internal harus melakukan audit sesuai dengan 

prosedur, memonitor gejala-gejala fraud, melakukan penelusuran untuk mencegah 

fraud, dan mengidentifikasi semua fraud yang mungkin terjadi. 

Sama halnya dengan Arif dan Satyo (2000:42) menyatakan bahwa: 

“Fraud jelas-jelas menimbulkan kerugian sangat besar bagi perusahaan 

atau organisasi. Untuk itu, perlu diambil tindakan agar terhindar atau 

paling tidak mengurangi aktivitas fraud tersebut”.  



 

 Dari pernyataan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa manajemen harus 

mengambil keputusan atau kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya fraud di 

dalam perusahaan. Misalnya penting bagi perusahaan memiliki kebijakan internal 

control untuk mengontrol fraud.  

 

2.4.1 Syarat Penemuan Fraud  

 Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang 

disengaja atau tidak disengaja. Menurut Amin Widjaja Tunggal (1992:71-73) 

bahwa syarat penemuan fraud terdiri dari:  

1. Penemuan Fraud 

2. Bukti yang Cukup dan Kompeten 

 Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam syarat penemuan 

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

cukup dan kompeten.  

 Berikut ini akan dijelaskan mengenai penemuan fraud serta bukti yang 

cukup dan kompeten. 

1. Penemuan Fraud 

Audit internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau fraud                          

yang terjadi di dalam perusahaan. Sehingga segala aktivitas yang         

bertentangan dengan prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan 

diatasi.  

Sehubungan dengan itu, temuan-temuan dari hasil audit haruslah didasarkan 

pada: 

a. Kriteria 

Yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan dalam melakukan evaluasi. 

b. Kondisi 

Yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh audit  internal. 

 

 

 

 



 

c. Sebab 

Yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara kondisi        

yang diharapkan dan kondisi sesungguhnya. 

d. Akibat 

Yaitu berbagai risiko atau kerugian yang dihadapi oleh organisasi dari 

pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi 

yang tidak sesuai dengan ktiteria (dampak dari perbedaan). 

e. Dalam laporan tentang berbagai temuan 

Dapat pula dicantumkan   berbagai rekomendasi, hasil yang telah dicapai 

oleh pihak yang diaudit, dan informasi lain bersifat membantu yang tidak 

dicantumkan di tempat lain. 

Penemuan fraud, dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan 

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

pihak lain.  

Amin Widjaja Tunggal (1992:72)  menyatakan bahwa:  

       “Suatu studi yang dilakukan di Inggris, mengungkapkan bahwa 
diperkirakan hanya 19% fraud ditemukan oleh auditor, 51% ditemukan 
karena kebetulan, 10% ditemukan melalui pengendalian manajemen, dan 
lebih dari 20% merupakan “tips” atau laporan dari pihak luar”.  

 
Dari pernyatan di atas, jelas bahwa fraud dapat ditemukan dari hasil audit 

yang dilakukan, secara kebetulan dan melalui pengendalian menajemen serta 

informasi dari pihak lain. 

2. Bukti yang Cukup dan Kompeten 

Bukti yang cukup merupakan bukti yang faktual dan meyakinkan, sehingga 

orang yang diberi bukti akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan 

auditor. Sedangkan bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya 

dan cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mempergunakan teknik 

audit yang tepat. 

 

 

 

 



 

2.4.2 Ruang Lingkup Fraud Auditing 

 Ruang lingkup fraud auditing merupakan pembatasan-pembatasan tertentu 

dalam melakukan audit. Menurut Amin Widjaja Tunggal (1992:77-80) ruang 

lingkup fraud auditing meliputi: 

1. Tingkat materialitas 

2. Biaya 

3. Informasi yang sensitif 

4. Pengembangan integritas 
 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup fraud auditing 

harus ditentukan berdasarkan tingkat materialitas, biaya yang diperlukan, 

informasi yang sensitif tentang fraud, dan pengembangan integritas di dalam 

perusahaan.  

 Berikut ini akan dijelaskan satu per satu mengenai hal-hal yang terdapat 

dalam ruang lingkup fraud auditing.   

1. Tingkat Materialitas 

Suatu fraud tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi 

masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi 

ini adalah: 

a. Fraud, menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah. 

b. Eksistensi fraud sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam 

pengendalian. 

c.  Fraud secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai     

konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, manajemen melakukan 

pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan 

menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas 

perusahaan. 

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

Penyajian Laporan Keuangan paragraf 30 berbunyi: 

      “Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau 
kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 
keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. 
Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai 



 

sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan 
(omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya 
materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari 
pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar 
informasi dipandang berguna”.  

 

Oleh karena itu, tingkat materialitas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan audit internal dalam menentukan jumlah bukti 

yang cukup. Informasi yang diperoleh dipandang material apabila kelalaian 

untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan 

keuangan.   

2. Biaya  

Dua dimensi biaya yang penting dari “Fraud Auditing” yang melebihi biaya 

audit langsung adalah masalah-masalah hukum dan publisitas yang buruk. 

Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau 

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

mencegah fraud  pada masa yang akan datang.  

Pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yang sangat 

tinggi. Hal ini dikemukakan Alvin A.Arens, Randal J. Elder and Mark S. 

Beasley (2006:322) adalah sebagai berikut: 

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

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

effective and less costly”.     

 

Dengan demikian jelas, bahwa untuk menemukan dan mengungkapkan fraud 

diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal. 

Misalnya, jika terjadi fraud yang melibatkan persengkokolan beberapa 

karyawan yang menyangkut pemalsuan dokumen, penipuan semacam itu 

cenderung tidak terungkap dalam audit yang normal. 

 

 

 



 

3. Informasi yang Sensitif 

Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup fraud, segera membuat kebijakan 

untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas fraud. Sifat sensitif dari aktivitas 

fraud atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk 

formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya. 

4. Pengembangan Integritas 

Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan 

integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan. 

Sehubungan dengan itu, Hiro Tugiman (1999:26) menyatakan bahwa: 

“Hal yang berjalan seiring dengan pengungkapan kecurangan adalah 

peningkatan integritas dalam organisasi”.  

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dengan peningkatan integritas 

dalam organisasi, fraud dengan mudah dapat diungkapkan karena adanya 

kejujuran dan sikap yang tegas dari karyawan. 

Selain itu, keinginan untuk menghindari perbedaan pendapat, keinginan untuk 

mengindari pengambilan alih manajemen, adalah topik yang mungkin perlu 

ditekankan pada program peningkatan integritas.  

 

2.4.3 Pendekatan Audit 

 Pendekatan audit dilakukan supaya audit internal dengan mudah 

melakukan evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh.  

 Menurut Amin Widjaja Tunggal (1992:81-84) pendekatan audit terdiri 

dari: 

1. Analisis Ancaman 

2. Survei Pendahuluan 

3. Audit Program 

4. Pemilihan Tim Audit 
 
 Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan audit dapat 

dilakukan dengan analisis ancaman, survei pendahuluan, membuat program audit, 

dan memilih tim auditor untuk mengumpulkan informasi.  



 

 Berikut akan dijelaskan satu per satu mengenai hal-hal yang terdapat 

dalam pendekatan audit. 

1. Analisis Ancaman 

Dalam pendekatan fraud auditing, analisis ancaman seperti analisis dari 

pengungkapan fraud harus dilakukan. Analisis ancaman dapat membantu 

mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan pada aktiva 

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya fraud.  

Sama halnya dengan Hiro Tugiman (1999:26) menyatakan bahwa: 

“Dalam analisis ancaman, peninjauan dan evaluasi kendali adalah cara 

utama mengevaluasi kemungkinan terjadinya ketidakberesan”.  

Dari pernyataan terdahulu, jelas bahwa analisis ancaman merupakan cara yang 

paling tepat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya ketidakberesan atau 

fraud di dalam perusahaan. 

2. Survei Pendahuluan 

Apabila bagian audit internal diarahkan untuk mendapatkan sesuatu dalam 

fraud auditing, suatu tahap pokok dari survei ini adalah melakukan analisis 

ancaman (threat analysis). Hal ini dilakukan sehubungan dengan penilaian 

sebagai dasar untuk memformulasikan program audit. Tentunya akan sangat 

membantu jika masalah yang timbul selama fase ini dapat dikenali. 

Menurut Ratliff et al (1996:312) manfaat dilakukannya survei pendahuluan 

adalah: 

“Preliminary survey give auditors the opportunity to get some initial on-

site information which can be extremely valuable in becoming familiar 

with current operations of the auditee and the controls to be audited”. 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan survei 

pendahuluan, auditor akan memperoleh informasi mengenai latar belakang 

persahaan atau hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan audit. 

 

 

 



 

3. Audit Program 

Suatu program audit fraud harus disusun dan dikembangkan dari survei 

pendahuluan dalam suatu keadaan yang dapat mengikuti kebijakan 

perusahaan, menanggapi area risiko yang terbesar, dan menguji hal-hal yang 

muncul sebagai mode yang tampaknya paling sering perusahaan digelapi 

uangnya. Misalnya, apabila persengkokolan atau kolusi dicurigai, jumlah 

anggota yang terlibat dapat sebagai petunjuk mengenai ukuran dari kelalaian 

dan sering mengakibatkan kerusakan dokumentasi sepanjang waktu. 

Kesadaran atas petunjuk ini dapat memperlancar rencana audit agar lebih 

efektif.  

Hiro Tugiman (2004:58) menyatakan bahwa program audit haruslah: 

1)  membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran,  dan 

penyimpangan informasi yang diperoleh selama audit 

2) menetapkan tujuan audit 

3) menyatakan lingkup dan pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan audit 

4) mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang 

akan diteliti 

5) menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan 

6) merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan audit dan 

perubahan, bila dipandang perlu, selama pelaksanaan audit 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa selama audit program audit haruslah 

membuktikan prosedur audit untuk mengumpulkan, melakukan analisis, 

penafsiran, dan penyimpangan informasi. Untuk itu, tujuan audit harus 

ditetapkan dengan menyatakan lingkup dan tingkat pengujian. Identifikasi 

terhadap berbagai aspek, seperti teknis, risiko, proses, dan transaksi yang akan 

diteliti perlu dilakukan untuk menetapkan sifat dan luas pengujian audit. 

Dengan demikian, program audit merupakan persiapan awal untuk melakukan 

audit.  

 

 



 

4. Pemilihan Tim Auditor 

Dalam melakukan fraud auditing, tim audit harus mengumpulkan informasi 

mengenai catatan-catatan yang tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, 

kesalahan penyajian, atau mengubah bukti secara sengaja. Dalam hal ini 

tenaga ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang lebih rumit. 

Untuk melakukan audit lebih lanjut, audit internal harus memperoleh 

informasi dan dapat dilakukan dengan wawancara. Dalam buku yang sama 

Amin Widjaja Tunggal (1992:83) mengemukakan bahwa: 

“......tim auditor kecurangan akan mewawancarai banyak individu,  

termasuk mereka yang diimplikasikan”.  

Dengan demikian jelas, bahwa untuk memperoleh informasi khususnya yang 

berhubungan dengan fraud, tim auditor akan melakukan wawancara dengan 

banyak karyawan termasuk mereka yang dicurigai. 

Sehubungan dengan itu, anggota (fraud auditor) tim audit harus memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam mewawancarai 

untuk mendokumentasikan hasil diskusi. 

Suatu pertimbangan yang praktis mengenai penugasan staf adalah bahwa 

fraud auditing tidak dapat diperkirakan atau dianggarkan sebelumnya, karena 

mereka ditemukan dan dibutuhkan tindak lanjut secepatnya. Pertimbangan 

juga perlu diberikan kepada orang lain yang sering menjadi bagian dari tim 

fraud auditing yaitu staf dari bagian atau divisi akuntansi perusahaan, 

pengacara dan staf legal perusahaan. 

Dalam keseluruhan kasus yang terjadi, tim audit harus berusaha sekuat tenaga 

untuk mencapai tujuan, menghindari penuduhan, pengecekan ulang kesaksian 

dan bertindak secara profesional setiap waktu. 

 

2.5 Peranan Audit Internal dalam  Pencegahan Fraud 

Audit internal sangat erat kaitannya dengan masalah pencegahan fraud di 

dalam perusahaan. Namun demikian, audit internal tidak dapat dianggap 

bertanggung jawab atas terjadinya fraud, meskipun audit internal merupakan 

pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan 

fraud. 



 

W. Steve Albrecht (2003:96) menyatakan bahwa: 

“Fraud is reduced and often prevented  

 (1) by creating a culture of honesty, openness, and assistance and  

 (2) by eliminating opportunities to commit fraud”.  

 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa aktivitas untuk melakukan fraud 

dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, 

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

dapat dilakukan dengan menghapuskan peluang untuk melakukan fraud, misalnya 

dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan fraud akan mendapatkan sanksi 

yang setimpal. 

 Audit internal harus bisa memastikan apakah fraud itu memang ada atau 

tidak. Untuk memastikannya, audit internal akan melakukan evaluasi terhadap 

sistem pengendalian internal yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan 

perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu 

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

mempunyai alat pengendalian yang efektif sehingga setiap fraud dapat dicegah 

sedini mungkin. 

 Dengan demikian, jelas bahwa audit internal membantu manajemen dalam 

memberikan saran dan nasehatnya sehubungan dengan sistem pengendalian yang 

dibuat oleh manajemen. Bukan menindaknya tapi sekedar menilai dan 

mengevaluasinya, karena tindakan lebih lanjut sepenuhnya ada ditangan 

manajemen.  

 Berdasarkan hasil riset yang dilakukannya, Arif dan Satyo (2000:42) 

menyatakan bahwa: 

“Pengendalian intern yang baik dan keberanian serta keinginan seluruh 

anggota organisasi/perusahaan untuk melaporkan fraud kepada pihak 

berwenang merupakan kiat jitu mengatasi fraud”. 

 

 



 

 Dari pernyataan terdahulu, dapat diketahui bahwa dengan pengendalian 

internal yang baik dan adanya suatu tindakan dari perusahan melaporkan kasus 

terjadinya fraud kepada aparat hukum merupakan salah satu kegiatan untuk 

mencegah terjadinya fraud di dalam perusahaan. 

 Untuk itu, pihak perusahaan perlu mengambil tindakan untuk tidak 

melakukan segala fraud dalam bentuk dan cara apapun karena dapat 

mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


