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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam pemerintahan Indonesia saat ini, korupsi (fraud) sudah menjadi hal 

yang sering terjadi. Hal ini dimungkinkan karena longgarnya pengawasan dari 

pihak yang lebih berwenang, atau dengan kata lain pendelegasian wewenang di 

dalam tubuh aparatur pemerintahan sudah sangat tidak efektif. Fraud dapat 

dilakukan oleh pihak yang berada di dalam maupun di luar lingkungan 

pemerintah. Namun pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berada 

dalam lingkungan pemerintah, karena biasanya orang-orang tersebut memahami 

mengenai pengendalian internal (Internal control) yang ada di dalam 

lingkungannya. Sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan sebuah 

kecurangan. Internal control bisa dikatakan sebagai kunci permasalahan dimana 

bisa terjadinya kecurangan disamping orang tersebut mempunyai kesempatan dan 

mempunyai dorongan untuk melakukan kecurangan tersebut. 

Melihat keadaan ekonomi di Indonesia yang terkena krisis pada tahun 1998 

dan terungkapnya kasus–kasus korupsi maka dapat dikatakan bahwa di negara 

kita praktek fraud bukanlah hal yang tidak mungkin tidak terjadi. Dari informasi 

yang ada, terbukti bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah melampaui batas dan 

termasuk tertinggi pada peringkat korupsi Negara-negara di Asia (misalnya di 

Kompas, “Korupsi di Indonesia Paling Parah di Asia,” Kamis 2 Maret 2000) 

bahkan di Dunia (Media Akuntansi, Juli 1999:16).  

Sejak reformasi bergulir tuntutan masyarakat terhadap aparatur Negara 

untuk mewujudkan good governance pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme) merupakan agenda tuntutan yang sering mengemuka. Untuk 

mewujudkan hal ini masyarakat menuntut pemerintah agar menjalankan roda 

pemerintahan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.  

Dengan kondisi ini unsur pengawasan akan menghadapi tantangan yang 

semakin berat, sebab untuk melakukan pemberantasan KKN dan mewujudkan 
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pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel peran pengawasan 

benar-benar sangat menentukan.  

Pengawasan saat ini tidak bisa dilakukan hanya menjadi kegiatan rutinitas 

semata, orientasi kegiatan apa yang harus dilakukan harus diubah menjadi 

orientasi hasil apa yang harus didapatkan. Berkaitan dengan tuntutan masyarakat 

tersebut, maka hasil yang diharapkan dari pengawasan adalah KKN terhapus dan 

pemerintah dapat menerapkan asas transparansi, partisipatif dan akuntabel dalam 

menjalankan roda pemerintahan.  

Sebenarnya yang menjadi tantangan terberat auditor saat ini adalah 

pemberantasan KKN, karena KKN sudah menggurita menjadi penyakit kronis 

bangsa. Hampir di semua lini pemerintahan terjadi prilaku KKN bahkan orang 

sudah menganggap KKN sebagai hal yang wajar dan tanpa disadari KKN telah 

menyebabkan keterpurukan bangsa yang membuat rakyat menjadi menderita.  

Tidak mudah menangkap seorang koruptor, banyak yang disangka 

melakukan tindak pidana korupsi tetapi putusan hukum menyatakan tidak bersalah 

atau bebas murni karena tidak cukup bukti begitu pula  berdasarkan hasil audit 

investigatif  seseorang bisa di duga  melakukan korupsi.  

Korupsi sangat banyak terjadi dalam sektor pengadaan barang publik oleh 

pemerintah. Setiap tahun BPK maupun BPKP melaporkan kasus pengadaan yang 

mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tidak banyak yang masuk ke 

persidangan pengadilan. Beberapa kasus pengadaan yang berhasil diselesaikan di 

pengadilan, membuyarkan legenda bahwa markup ”hanya” 30%. 

Ungkapan ”korupsi 30%” sering dikaitkan dengan Prof. Dr. Soemitro 

Djojohadikusumo yang disampaikannya pada kongres ISEI bulan November 1993 

adalah terjadi kebocoran sebesar 30% (atau setara dengan Rp 12 triliun) dari dana 

pembangunan uintuk Pelita ke V (1989 – 1993), dikorupsi. Dalam pidato 

pembukaan reuni alumni FEUI, ia membandingkan ICOR (Incremental Capital 

Output Ratio) Indonesia sebesar 5, ICOR tertinggi untuk Asean. Negara Asean 

lainnya mempunyai ICOR 3,5. Dari situlah ia menyimpulkan angka korupsi 

sebesar 30%. 
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 Telah diketahui bahwa di sektor BUMN per 17 Oktober 2005 tejadi 30 

dugaan kasus korupsi, 10 BUMN dengan 15 kasus diantaranya merupakan kasus 

pengadaan barang dan jasa (Majalah Tempo, 12 Maret 2006). Dengan mengetahui 

fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu 

faktor terbesar yang menyebabkan pembangunan di Indonesia tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

“ Peranan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kecurangan 

(Fraud)  dalam Sektor Pengadaan bagi Publik “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, permasalahan yang diangkat adalah 

apakah audit investigatif dapat berperan dalam pengungkapan kecurangan dalam 

sektor pengadaan bagi publik. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui peranan audit investigatif dalam mengungkapkan 

kecurangan dalam sektor pengadaan bagi publik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

hal auditing khususnya audit investigatif untuk membandingkan dengan 

teori yang pernah diperoleh dibangku kuliah serta sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 di 

Fakultas Ekonomi Widyatama  

2. Bagi masyarakat akademik umumnya dan mahasiswa khususnya yang 

tertarik untuk meneruskan penelitian ini. 

3. Bagi pemerintah dan negara, diharapkan dapat membuat aturan yang lebih 

ketat terhadap sektor pengadaan bagi publik. 
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4. Bagi POLDA JABAR (Polisi Daerah Jawa Barat), dengan dilakukannya 

penelitian ini dapat meningkatkan kerja sama dengan auditor investigatif 

dalam rangka pemberantasan korupsi 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Saat ini tindak kejahatan seperti bukan hal yang tabu lagi bagi pelaku 

kejahatan, terutama kejahatan berjenis kerah putih (White collar crime). Salah 

satu kejahatan kerah putih yang paling banyak terjadi adalah kejahatan dibidang 

ekonomi itu sendiri lebih dikenal dengan sebutan kecurangan  (fraud).  

Fraud termasuk dalam kategori penipuan, Seperti yang dijelaskan Jack 

Bologna, Robert J lindquist dan Joseph T. Wells yang dikutip oleh Amin 

Widjaya   (2001: 1) mengartikan Fraud is a criminal deception intended to 

financially benefit the deceiver, yang terjemahannya berbunyi kecurangan adalah 

penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si 

penipu.  

Menurut Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh Amin Widjaya (2001: 

2) mengatakan bahwa: 

”Fraud is generic term embracing all the multifarious means which human 

ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an 

advantage over another by false representation. No definite and invariable 

rule can be laid down as a general proposition in defining fraud,as it 

includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is 

cheated. The only boundaries defining it are those which limit human 

knavery.”  

Terjemahannya yaitu kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai 

ragam alat kecerdikan (akal bulus) manusia dapat rencanakan, dilakukan oleh 

seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan 

penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat 

ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisi kecurangan karena kecurangan 

mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak 

layak/wajar untuk menipu orang lain. Batasan satu-satunya mendefinisikan 

kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsatan manusia.  
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Sedangkan menurut Theodorus M Tuanakotta (2006: 96), Fraud 

menyangkut kesalahan disengaja yang dapat diklasifikasi kedalam tiga tipe:  

1. Fraudulent financial reporting yang meliputi: manipulasi, pemalsuan, atau 

alteration catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan 

keuangan yang disusun, tidak menyajikan dalam atau sengaja 

menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan 

keuangan, dan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah, dan 

2. Misappropriation of assets yang meliputi; penggelapan penerimaan kas, 

pencurian aktiva, dan hal-hal yang menyebabkan suatu entitas membayar 

untuk barang atau jasa yang diterimanya.  

3. Corruption, yang meliputi Conflict of interest, bribery, illegal gratuities dan 

economic extortion.  

 Menurut Djankov, et all, yang dialihbahasakan oleh Theodorus M 

Tuanakotta (2003: 117) mengatakan bahwa korupsi adalah outcome, 

cerminan dari lembaga-lembaga hukum, ekonomi, budaya, dan politik suatu 

negara. Korupsi dapat berupa tanggapan atas peraturan yang berguna atau 

peraturan yang merugikan.  

Jika dilakukan investigasi, hal itu juga dapat dibagi menjadi empat 

unsur, yaitu pertama, setiap orang; kedua, memberi sesuatu atau 

menjanjikan sesuatu; ketiga, kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara; keempat, maksud berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya 

sehingga bertentangan dengan kewajibannya.(Akuntan Indonesia, Maret 

2008: 30). 

Menurut the Institute of Internal Auditor di Amerika kecurangan mencakup 

ketidakberesan dan tindakan ilegal yang berartikan penipuan yang disengaja. Ia 

dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi atau orang di luar 

organisasi. 

Berdasarkan pengertian diatas kecurangan mengarah kepada 4 unsur penting 

yaitu: 

1. Ketidakberesan dan tindakan illegal 

2. Penipuan yang disengaja 
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3. Dilakukan untuk manfaat atau kerugian organisasi 

4. Dilakukan orang dalam atau luar organisasi 

 Audit investigatif adalah audit yang menyangkut review dan pemeriksaan 

investigasi atas dokumentasi keuangan untuk suatu tujuan yang spesifik, yang bisa 

berhubungan dengan dukungan proses pengadilan dan klaim asuransi, seperti juga 

hal-hal kriminal. 

Dalam audit investigatif, auditor bekerja atas nama penyidik. Prosedur audit 

yang digunakan di samping Standar Auditing, juga menggunakan wewenang 

penyidik yang sangat luas. Ruang lingkup audit lebih luas sesuai kewenangan 

penyidik. Laporan audit yang sering dilakukan berupa keterangan ahli dan di 

samping itu auditor juga di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi ahli 

dan selanjutnya menjadi saksi ahli di sidang pengadilan. 

Garis besar proses pemeriksaan investigatif secara keseluruhan, dari awal 

sampai dengan akhir, dapat dipilah-pilah sebagai berikut: 

1. Penelaahan informasi awal 

Pada proses ini pemeriksa melakukan: pengumpulan informasi tambahan, 

penyusunan fakta dan proses kejadian, penetapan dan penghitungan tentatif 

kerugian keuangan, penetapan tentatif penyimpangan, dan penyusunan 

hipotesa awal. 

2. Perencanaan pemeriksaan investigatif 

Pada tahapan perencanaan dilakukan: pengujian hipotesa awal, identifikasi 

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

dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif. 

3. Pelaksanaan 

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pengumpulan bukti-bukti, pengujian 

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

penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja. 

4. Pelaporan 

Fase terakhir, dengan isi laporan hasil pemeriksaan Investigatif kurang lebih 

memuat: unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak 

kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-
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sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam 

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

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

Khusus untuk lembaga BPK di Indonesia, proses penyusunan laporan ini 

terdiri dari beberapa kegiatan sampai disetujui oleh BPK untuk disampaikan 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada Kejaksaan Agung, yang 

fasenya sbb: penyusunan konsep awal laporan, presentasi hasil pemeriksaan 

investigatif di BPK, melengkapi bukti-bukti terakhir, finalisasi laporan, dan 

penggandaan laporan. 

5. Tindak lanjut 

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

pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada 

penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigatif kepada 

pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. 

Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit 

investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli 

jika diperlukan. 

Sistem pengadaan publik Indonesia secara luas diyakini merupakan 

sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi 

yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi 

rakyat miskin indonesia. Besarnya pengadaan mengesankan skala potensial 

masalah tersebut. Berdasarkan tingkat-tingkat pengeluaran publik pada masa pra 

krisis, suatu kajian Bank Dunia memperkirakan bahwa pemerintah dan BUMN-

BUMN bersama-sama mengadakan sekitar US$ 10 miliar setahun. Sekarang, 

dengan pengeluaran pembangunan berjumlah sekitar US$ 7 miliar, tingkat-tingkat 

pengadaan barangkali lebih rendah. 

Kajian Pengadaan Nasional Bank Dunia untuk Indonesia menyimpulkan 

bahwa sistem pengadaan tidak berfungsi dengan baik. ”Ia tidak dipacu oleh pasar, 

rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan, dan menurunkan nilai yang 

dibayar dari dana-dana publik”, ungkap seorang fidusier Bank Dunia. 
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Para eksekutif dari legislatif pemerintah telah gagal menyediakan 

kerangka hukum efektif untuk pengadaan publik. Tidak ada undang-undang 

pengadaan nasional selain undang-undang konstruksi (UU No. 18/1999). 

Keputusan presiden yang mengatur pengadaan di luar konstruksi (Keppres No. 

18/2000), walaupun merupakan perbaikan besar dibanding kebijakan-kebijakan 

sebelumnya, tetap membatasi persaingan dengan menuntut ”persaingan adil” 

antara perusahaan-perusahaan mana yang ”setara”. Selain itu tidak menyatakan 

dengan jelas bahwa ia menggantikan keputusan-keputusan presiden sebelumnya; 

sebaliknya, ia menyiratkan bahwa beberapa diantara peraturan tersebut masih 

berlaku.  

Salah satu penelitian yang berhubungan dengan judul penulis adalah 

penelitian yang ditulis oleh Ariz Rizki Maulana, yang berjudul “Peranan 

Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Kecurangan”, objeknya yaitu Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Jawa Barat 

dengan hasil positif. Metode yang digunakan yaitu asosiatif dengan jumlah 

sampel 25 orang, sedangkan penulis memakai metode penulisan deskriptif dengan 

pendekatan eksploratif dengan jumlah sampel 20 orang. Dalam penelitian ini 

penulis bermaksud melanjutkan penelitian sebelumnya tersebut dengan lebih 

berfokus terhadap kecurangan dalam sektor pengadaan bagi publik, tetapi dengan 

objek yang lebih luas, yaitu di BPKP Perwakilan Jawa Barat dan POLDA 

JABAR. Diharapkan bagi mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan atau 

memperdalam penelitian ini dapat mempergunakan penelitian ini sebagai bahan 

acuan yang bermanfaat. 

 Dari uraian di atas, ketertarikan penulis terhadap tindak fraud yang terjadi 

dalam sektor pengadaan bagi publik sampai pada hipotesis bahwa “Audit 

investigatif berperan terhadap pengungkapan kecurangan (fraud)  dalam 

sektor pengadaan bagi publik ” 
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1.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit Investigatif 

 

 Kecurangan tersembunyi 

 Pembuktian fraud secara 

timbal balik 

 Keberadaan atas fraud 

Fraud dalam sektor pengadaan bagi 

publik 

 

 Penyimpangan kewajiban 

pelaku 

 Bertujuan langsung dan tidak 

langsung 

 Adanya kerugian 

 Aturan yang belum jelas 

     Kecurangan mengarah kepada 4 unsur penting yaitu : 

 Ketidakberesan dan tindakan illegal. 

 Penipuan yang disengaja. 

 Dilakukan untuk manfaat atau kerugian seseorang. 

 Dilakukan orang dalam atau luar organisasi. 
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1.6 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di POLDA JABAR Jl. Soekarno Hatta No. 748 

Bandung dan BPKP Perwakilan Jawa Barat Jl. Cibeureum Raya No. 40 pada 

bulan November 2008 sampai dengan April 2009. 

 

 


