
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

        Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia ternyata 

memperlihatkan suatu keadaan bahwa salah satu warisan pemerintahan orde baru 

adalah praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) pada aspek politik, hukum 

maupun sistem perekonomian. Praktik-praktik KKN tersebut disebabkan karena 

pengelolaan dan pengendalian manajemen yang kurang baik. Untuk mengatasi 

krisis moneter tersebut, Indonesia melakukan peminjaman dana dari International 

Monetary Fund (IMF) dan World Bank pada Oktober 1997. Sebagai syarat 

pemberian pinjaman, IMF dan World Bank ingin mengetahui posisi kapitalisasi 

perbankan Indonesia dan menyepakati Agreed Upon Due Diligence Process 

(ADDP). ADDP adalah praktik audit investigatif yang menemukan  bahwa enam 

bank sebagai sampel pemeriksaan melakukan overstatement di sisi asset dan 

understatement pada sisi kewajiban.   

Audit investigatif sebagai bagian dari ilmu akuntansi forensik  berkembang 

di Indonesia secara perlahan dan digunakan juga untuk memecahkan berbagai 

kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. Berbagai lembaga 

diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK), Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia, termasuk Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaplikasikan audit investigatif sebagai 

instrumen untuk mengungkap kecurangan (fraud). 

Berdasarkan pernyataan publik yang diungkapkan di Kompas online, Kamis, 

24 Mei 2007, penanganan kasus-kasus korupsi selama ini dinilai kurang efektif 

dan kurang memberikan efek jera, walaupun sejumlah koruptor bisa ditangkap. 

Pemerintah juga dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Apalagi 

standar operasional dan ujian sertifikasi akuntansi forensik dan audit investigatif 

di Indonesia belum begitu memadai. 
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Pernyataan masyarakat tersebut dapat dimaklumi sebab dibandingkan dengan 

negara lain seperti Amerika Serikat telah memanfaatkan akuntansi forensik dan 

audit investigatif semenjak tahun 1988 dengan terbentuknya Association of 

Certified Fraud Examiners dan Amerika telah menyusun standar baku Akuntansi 

Forensik. 

Akan tetapi, korupsi yang menjadi masalah bangsa Indonesia juga musuh 

dunia tidak boleh diberikan kompromi. Korupsi adalah tindak pidana yang sangat 

merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi 

dengan keahlian akuntansi forensik dan audit investigatif senantiasa perlu 

ditingkatkan. Penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif pada suatu 

lembaga yang memanfaatkannya sebagai alat untuk mengungkap korupsi dan 

kejahatan ekonomi lainnya diharapkan menjadi penerapan yang efektif dan efisien 

sehingga dapat memberikan suatu kontribusi kepada pemerintah dalam 

memerangi korupsi dan kecurangan lainnya. 

Banyak isu kecurangan yang dapat diselesaikan melalui aplikasi akuntansi 

forensik dan audit investigatif, misalnya penggelapan aktiva, kecurangan mark up 

harga, dan sebagainya. Dengan demikian, Penulis menetapkan salah satu isu 

korupsi yaitu Penyalahgunaan Dana Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor pada Rekening Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas 

Pendapatan Daerah sebagai isu sentral pada penelitian ini.  

       Berdasarkan uraian pada latar belakang di muka, penulis berminat untuk 

melakukan penelitian tentang  penerapan akuntansi forensik dan  audit investigatif 

atas pengungkapan tindak pidana korupsi yang berjudul : 

 “Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif sebagai Alat 

Bantu Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi ” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu 

bagaimana akuntansi forensik dan audit investigatif diimplementasikan sebagai 

alat bantu pemberantasan korupsi.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas 

masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu untuk mengetahui 

gambaran secara keseluruhan bagaimana akuntansi forensik dan audit investigatif  

diterapkan sebagai instrumen dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut :    

1. Bagi Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan suatu analisis pemikiran tentang penerapan akuntansi 

forensik dan audit investigatif berdasarkan berkas studi kasus suatu 

perusahaan X yang dipelajari di BPK RI Perwakilan Jawa Barat.  

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan digunakan 

sebagai referensi dalam penyusunan skripsi khususnya bagi mahasiswa 

akuntansi Universitas Widyatama dan memperluas wawasan berhubungan 

dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. 

3. Bagi penulis, untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan atas teori-

teori akuntansi forensik dan audit investigatif disesuaikan dengan praktik 

forensik dalam mengungkap peristiwa kecurangan, serta memenuhi syarat 

dalam menempuh Sidang Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi Universitas Widyatama  

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah berakhirnya masa 

kepemimpinan orde baru terkait masalah transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan yaitu mengesahkan dan memberlakukan sejumlah undang-undang 

antikorupsi diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 

Korupsi , korupsi dapat diklasifikasi menjadi tujuh kelompok, yakni: 

1. Kerugian keuangan negara 

2. Suap-menyuap 

3. Penggelapan dalam jabatan 

4. Pemerasan 

5. Perbuatan curang 

6. Benturan kepentingan dalam jabatan 

7. Gratifikasi atau pemberian hadiah 

Menurut The Institute of Internal Auditor di Amerika, kecurangan mencakup 

suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang 

disengaja. Statement on Auditing Standard  No. 99 menguraikan kecurangan 

(fraud) adalah suatu tindakan disengaja yang menyebabkan kesalahan dalam 

laporan keuangan. Terdapat dua tipe fraud yaitu memberikan informasi yang salah 

dalam laporan keuangan (misalnya pencatatan akuntansi yang tidak benar) dan 

menyalahgunakan aset . 

Berdasarkan definisi-definisi kecurangan dan korupsi tersebut, dapat 

dikaitkan bahwa korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan. Namun, pengertian 

kecurangan tidak terbatas pada korupsi. Kecurangan memiliki arti yang lebih luas 

dibandingkan korupsi. 

Korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya telah menjadi musuh dunia dan 

masalah bangsa Indonesia sampai sekarang sehingga baik pemerintah, pihak-

pihak berkewajiban dan aparat hukum (seperti kepolisian, kejaksaan) serta publik 

(termasuk auditor, manajer-manajer perusahaan, dan masyarakat) sewajarnya 

memiliki tanggung jawab dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan 

tersebut.  

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2007:18), dalam suatu audit umum 

(general audit) maupun audit khusus (investigative audit), auditor internal 

maupun eksternal secara proaktif melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem 

pengendalian internal khususnya berpotensi terjadinya kecurangan. Jika dari suatu 

audit umum diperoleh temuan audit atau diterima keluhan atau tuduhan dari pihak 
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lain serta atas permintaan penyidik mengarah kepada petunjuk adanya korupsi 

atau kejahatan ekonomi lainnya, auditor harus mendalami dengan investigatif.  

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

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

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

memiliki keahlian khusus. Akuntan forensik (auditor investigatif) merupakan 

orang yang diminta untuk menjadi ahli di pengadilan guna memberikan 

keterangan dan pendapat sebagai seorang yang ahli dalam bidang keuangan dan 

akuntansi karena mengetahui tentang korupsi dan kecurangan. Dengan demikian, 

auditor harus mengaplikasikan akuntansi forensik dan audit investigatif secara 

efektif . 

Untuk dapat menghasilkan audit investigatif yang tepat sasaran, auditor 

semestinya adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian (skill) yang baik, 

didukung dengan pengetahuan akuntansi, auditing dan hukum yang berkaitan 

dengan masalah yang diaudit, serta melakukan  teknis perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi audit investigatif yang terorganisir. 

Seorang auditor investigatif seharusnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:  

1. Rasa curiga yang besar atas masalah yang diaudit 

2. Rasa ingin tahu yang besar  

3. Daya analisa yang kuat 

4. Logika yang baik terhadap kasus yang ditangani 

5. Tidak cepat putus asa  

Dalam hal teknis audit investigatif yang baik, temuan yang berindikasi 

adanya tindakan ketidakpatuhan, tindak lanjut temuan hasil audit yang berindikasi 

tindakan melawan hukum perlu ditangani oleh instansi terkait (auditor) dengan 

cepat dan lugas, sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Auditor investigatif 

menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan audit secara sistematis. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara disingkat 

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

Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2008 membahas standar pelaksanaan 

pekerjaan audit investigatif yang mendeskripsikan sifat kegiatan audit investigatif 
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dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan 

audit investigatif yang dilakukan oleh auditor investigatif. Standar pelaksanaan 

audit investigatif tersebut mengatur tentang: 

1. Perencanaan 

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

3. Pertimbangan dalam perencanaan 

4. Supervisi 

5. Pengumpulan dan Pengujian Bukti 

6. Dokumentasi 

Perencanaan audit investigatif dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan 

tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan 

arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif. Rencana audit 

investigatif dibuat untuk setiap penugasan audit investigatif berdasarkan informasi 

yang diterima. Rencana audit yang telah ditetapkan tidaklah bersifat final. 

Perkembangan hasil audit investigatif mungkin mengharuskan auditor investigatif 

untuk memperluas audit sehingga rencana yang telah disusun sebelumnya harus 

dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan. 

Apabila auditor diberi kewenangan untuk melanjutkan ke proses forensik, 

maka auditor memasukkan unsur akuntansi forensik yakni perhitungan kerugian 

negara dan acara pengadilan tipikor. Pasal 11 huruf c Undang-Undang No.15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa BPK RI 

dapat memberikan keterangan ahli dalam proses pengadilan mengenai kerugian 

negara/daerah. 

Perihal dokumentasi atas hasil forensik dan investigasi , auditor harus 

menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit investigatif dalam bentuk kertas 

kerja audit. Dokumen tersebut harus disimpan secara tertib dan sistematis agar 

dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dianalisis dan dilaporkan kepada 

pihak penyidik  

Berdasarkan penelitian mengenai audit investigatif yang dilakukan oleh 

Erwin Wijaya (2007) dengan judul “ Penerapan Audit Investigatif dalam 

Pengungkapan Fraud ”, Penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian 
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tersebut dengan menambahkan variabel lain yang mendukung mengenai  

penerapan audit investigatif . 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis menggunakan metode eksploratif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk tujuan penjelajahan agar lebih mengetahui dan 

memahami gambaran mengenai suatu gejala. Menurut Ulber Silalahi (2006:24), 

penelitian eksploratif bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau peristiwa 

dengan melakukan penjajakan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan 

gejala tersebut. Adapun mengenai teknik pengumpulan datanya adalah sebagai 

berikut:  

a. Penelitian lapangan (field research)  

Penelitian yang dilakukan secara langsung ke perusahaan yang dipilih 

sebagai unit yang dianalisis untuk memperoleh data melalui wawancara dan 

observasi data studi kasus berkas perusahaan X yang dipelajari di BPK RI 

Perwakilan Jawa Barat.  

b. Penelitian kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur-literatur, jurnal, majalah akuntansi dan buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian kepustakaan 

dilakukan untuk memperoleh data teoretis sebagai landasan pengetahuan 

dalam membahas permasalahan yang ada. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian pada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di jalan Surapati No. 12. 

Adapun lamanya penelitian ini adalah mulai bulan Januari sampai Maret tahun 

2009.  

 

 
 

 


