
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 

Sebelum penulis membahas berbagai hal mengenai peranan pemeriksaan 

operasional terhadap efektivitas pengendalian intern kas, terlebih dahulu perlu kita 

ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan peranan sesuai dengan topik yang 

dibahas. 

 Pengertian peranan menurut Soersono (2000;268) adalah sebagai berikut: 

 “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan”. 

Dengan demikian arti peranan dalam kaitannya dengan judul skripsi ini 

adalah apabila audit internal dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kedudukannya 

maka akan berperan dalam upaya pencegahan kecurangan. 

 

2.2  Audit Internal 

 Audit internal muncul pertama kali dalam dunia usaha 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 : 



a) Indepedensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya 

terpisahdari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para 

pemeriksa internal.    

b) Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan 

seksama para auditor internal. 

c) Lingkup perkerjaan audit internal 

d) Pelaksanaan tugas audit internal 

e) Manajemen unit audit internal  

 

2.2.1 Pengertian Audit  Internal 

Secara umum audit internal adalah fungsi penilaian yang dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. 

Penilaian tersebut meliputi seluruh aktivitas perusahaan termasuk penilaian terhadap 

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

terhadap prosedur.  

Pengertian audit internal menurut Hiro Tugiman (2001;11) adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” 

 

Menurut institute of internal Auditors mengenai pengertian audit internal 

(IIA, 2004;370) adalah : 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

an organization”. 

Menurut pernyataan IIA tersebut, audit internal adalah suatu fungsi penilaian 

independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan 

mengevaluasi aktivitas organisasi  sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi 

organisasi. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian audit internal 

mencakup : 



a) Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian independen dalam suatu 

organisasi. Ini berarti bahwa orang yang melakukan penilaian  tersebut adalah 

pegawai perusahaan; 

b) Dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal, independensi dan 

objektivitas harus dipegang; 

c) Dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal bertanggung jawab 

langsung pada pimpinan; 

d) Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial 

maupun non finansial; 

e) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan 

sesuai dengan target dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

Definisi yang baru menurut Arens et al (2006;770) definisi pengendalian 

internal adalah sebagai berikut: 

 “ Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operations. It 

helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance process.” 

 

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 “.   

 Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit 

internal adalah: 

a) suatu aktivitas yang independen dan objektif 

b) aktivitas pemberian jaminan, keyakinan, dan konsultasi 

c) dirancang untuk memberikan nilai tambah serta maningkatkan kegiatan 

operasi organisasi 

d) membantu organisasi dalam mencapai tujuannya 



e) memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, serta proses pengaturan 

dan pengelolaan organisasi 

 

2.2.2    Independensi  

 Auditor Internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang 

diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. 

 Arens, Elder and Beasley (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.   

 Menurut Cangemi dan Singleton (2003:60), independensi dapat diperoleh 

dari dua hal, yaitu: 

“This independence is obtained primarily through organizational status 

and objectivity”.  

  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.  

a. Status Organisasi 

 Status organisasi audit internal harus cukup memadai untuk memungkinkan 

tercapainya tanggung jawab audit yang diembannya. Artinya audit  internal harus 

mendapat dukungan dari manajemen dan direksi sehingga tercipta kerja sama 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. 

b. 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. 

 Menurut Hiro Tugiman dalam Standar Profesional Audit Internal 

(2003:27-29) kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh bagian audit internal 

adalah sebagai berikut: 

      a. Personalia 

 b. Pengetahuan dan Kecakapan 

 c. Pengawasan    

 Dari kutipan di atas, 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. 

a. 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.  

b. 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 atau 

mendapatkan pengetahuan,kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.  

c. 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. Hiro Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal 

(2003:28) : 

“ Bagian Audit Internal haruslah memberikan kepastian bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya” 

Jadi, Bagian Audit Internal harus dapat menjamin bahwa pelaksanaan audit 

internal telah berjalan secara memadai. 

  

 

 

 



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 dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal 

(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 yang 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:  

a. Fungsi dan Tujuan Audit 

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

Fungsi audit internal yang dijelaskan oleh Hiro Tugiman (2003:11) adalah: 



“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang indenpenden dalam suatu organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi yang dilaksanakan.” 

 

 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.  

b. 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. Sistem 

pengendalian menurut The Commitee of Sponsoring Organization (COSO) yang 

dikutip oleh  Amin Widjaja Tunggal (2000:1) adalah: 

“Sistem Pengengendalian Intern adalah sebagai suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang 

didesain untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian efektivitas, 



efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.  

 

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern 

dibuat untuk memberikan keyakinan terhadap proses kinerja organisasi. 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. 

c. 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 (2000:197) 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.  

Pihak yang menjalankan audit adalah auditor internal. Menurut Amin 

Widjaja Tunggal (2000:21), tanggung jawab departemen audit adalah : 

“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit 

internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen 

audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan 

semua unit pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan 

program yang telah dibuat untuk persetujuan.”    

 

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 mereview 

pengendalian manajemen yang ada pada setiap aktivitas perusahaan. 

2.2.6   Survei Pendahuluan 



 Survey pendahuluan berguna untuk mendapatkan informasi mengenai objek 

yang diteliti. 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, diketahui bahwa survei merupakan proses 

pengumpulan data atau informasi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

kegiatan yang akan diaudit. Survey pendahuluan ini bertujuan memahami kegiatan 

yang ditinjau dan mengumpulkan fakta-fakta untuk menyusun rencana audit 

sehingga dapat bekerja sama dengan auditee. Menurut Ratliff et al dalam bukunya 

Internal Auditing: Principle and Techniques (1996:312-316) survei pendahuluan 

terdiri dari: 

      a.   The Opening Conference  

b. On-site Tour 

c. Study of Documents 

d. Written Description of the Auditee 

e. Analytical Procedures 

   

 Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa survey pendahuluan harus 

dilakukan untuk mengetahui kegiatan objek yang diteliti dengan tahap-tahap sebagai 

berikut :  

a. 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. 

b. 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 operasional 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. 

c. 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, 

Elder and Beasley (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 minner”. 

 Dari pernyataan di atas, 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. 

d. 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 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.  

e. 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, Elder and Beasley (2006:170) menyatakan bahwa: 

      “Analytical procedures use comparisons and relationships to assess 

whether account balances or other data appear resonable”.  

 Dari pernyataan di atas, 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 (2003:53-78) menyatakan bahwa tahap-tahap pelaksanaan 

kegiatan audit adalah sebagai berikut: 

       a. Perencanaan Audit  

 b. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

 c. Penyampaian Hasil Audit 

 d. 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. 

a. 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. Dalam buku yang sama, Hiro Tugiman 

(2003:53-59) menyatakan bahwa perencanaan audit internal harus didokumentasikan 

dan meliputi hal-hal berikut ini: 

         Penetapan tujuan audit dan lingkup audit 

a) Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diaudit 

b) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit 

c) Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu 

d) Melaksanakan survei 

e) Penulisan program audit 

f) Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan 

disampaikan 

g) 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.   

b. 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 (2003:59-68) 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  

 

 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.  

     

c. Penyampaian Hasil Audit 

 Setelah melakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal 

harus menyampaikan laporan hasil audit yang dilakukannnya. Masih dalam buku 



yang sama, 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 

 

 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. 

d. 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: 

      “Pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow 

up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan 

telah dilakukan tindakan yang tepat”.  

 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. 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,pengertian kecurangan menurut Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan 

Joseph T. Weels yang dikutip oleh Amin Widjaja (2000:1) : 



“Fraud is criminal deception intenden to financially benefit the deceiver”

   

  Definisi lain mengenai fraud dikemukakan oleh The Institute of Internal 

Auditor yang dikutip oleh Soejono Karni (2000:34) :  

  “Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang 

bercirikan penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan 

atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi” 

 

 Sedangkan kecurangan manajemen dikemukakan oleh Sunarto (2003:57) 

sebagai berikut : 

“Kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk 

menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, seringkali disebut 

kecurangan manajemen”  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk 

memperoleh sesuatu yang bukan hak pelakunya sehingga dapat mengakibatkan 

kerugian pada organisasi. 

 

2.3.2  Faktor-faktor Pendorong 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. 

 Suatu hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat 

antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungannya yang memungkinkan 

untuk bertindak. Soejono Karni (2000:38) menyatakan pendapatnya tentang faktor 

pendorong terjadinya kecurangan  adalah sebagai berikut : 

a. Lemahnya pengendalian internal  

a) Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian internal 

b) Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan  

c) Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi conflict interest 

d) Auditor internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif 

terutama menyangkut pengeluaran yang besar 



b. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

a) Banyaknya utang 

b) Pendapatan rendah 

c) Gaya hidup mewah 

c. Tekanan non finansial 

a) Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan 

b) Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa 

dikonsultasikan dengan bawahannya. 

c) Penurunan penjualan 

d. Indikasi lain 

a) Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai  

b) Meremehkan integritas pribadi 

c) Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal 

 

  Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Soejono Karni (2000:43)  

adalah : 

a) Terdapat angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun 

sebelumnya  

b) Adanya perbedaan antara buku besar dengan buku pembantu 

c) Perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi 

d) Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan dengan otorisasi  manajemen 

baik yang umum maupun yang khusus. 

e) Terdapat perbedaan kepentingan (Conflict Interest), pada tugas 

pekerjaan karyawan.    

 

  Untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan, manajemen akan mengatur 

pegawainya dengan tindakan yang tidak benar. Hal ini disebabkan karena 

manajemen 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 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 

 Fraud dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau pemeriksaan intern 

apabila jeli dalam melihat tanda-tanda fraud tersebut. Amin Widjaja Tunggal 

(1992:61-62) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda fraud antara lain: 

a) Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan    

tahun-tahun sebelumnya 

b) Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas 

c) Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan 

d) Pengendalian operasi yang tidak baik 

e) 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.  

 

2.3.4    Unsur-unsur Fraud 

  Suatu fraud terdiri dari unsur-unsur penting yang digunakan untuk menguji 

tanda-tanda fraud atau tidak.Dalam artikelnya Recognizing The Elemen of Fraud, 

Mark R. Simmons (2003) menyatakan bahwa: 

      “Fraud occurs when all of the following elements exist: 

a) an individual or an organization intentionally makes an untrue 

representation about an important fact or event; 

b) the untrue representation is believed by the victim (the person or 

organization to whom the representation has been made); 



c) the victim relies upon and acts upon the untrue representation; 

d) the victim suffers loss of money and/or property as a result of relying upon 

and acting upon the untrue representation”. 

 

 Dari pernyataan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fraud terjadi apabila 

terdiri dari unsur-unsur berikut ini: 

a) Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat 

penyajian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting. 

b)  Adanya kepercayaan dari korban fraud terhadap penyajian yang keliru. 

c) Adanya kepercayaan dari korban fraud untuk melaksanakan penyajian yang 

keliru tersebut. 

d)  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  oleh Nanik 

Wahyuni 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: 

a. Kecurangan Menajemen (Management Fraud) 

b. Kecurangan Karyawan (Employee Fraud) 

 Dari pernyataan di atas, jelas bahwa fraud dapat dilakukan oleh manajemen 

dan karyawan perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan Kecurangan Menajemen 

(Management Fraud) dan Kecurangan Karyawan (Employee Fraud). 

a. 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. 



  W. Steve Albrecht dalam bukunya Fraud Examination (2003:9) 

menyatakan bahwa: 

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

deceptive manipulation of financial statements”.  

  Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa kecurangan manajemen (management 

fraud) yang biasa dilakukan adalah memanipulasi laporan keuangan. 

b.  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 yang 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 di atas, 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 (2001:30), 

fraud dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu: 

a. Fraud yang merugikan perusahaan 

b. 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. 

a. 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. 



b. 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.  

 

2.4  Pencegahan Fraud   

Pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen. Pemeriksa 

intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektivitas 

tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. 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. 

Arif dan Satyo dalam risetnya Dari Internal Control Sampai Wajib Lapor 

(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 di atas, 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.  

Karena fraud merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah 

sedini mungkin, K. H. Spencer Pickett (2001:614-618) mengemukakan beberapa 

teknik pencegahan yang harus dilakukan adalah: 

a) Good recruitment procedures 

b) Independent checks over  work 

c) Regular staff meetings 

d) An employee code of conduct 

e) Good communication 

 

 Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa teknik pencegahan 

fraud dapat dilakukan dengan membuat prosedur yang tepat dalam perusahaan 



karena hal ini merupakan langkah awal untuk mencegah fraud. Prosedur yang tepat 

tidak berarti tanpa dukungan karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Oleh karena 

itu, dibutuhkan audit yang independen terhadap karyawan. Untuk menciptakan 

hubungan yang baik antara manajemen dengan karyawannya, manajemen harus 

selalu mengadakan pertemuan atau rapat yang dimanfaatkan untuk menyampaikan 

pendapat atau keluhan-keluhan yang dihadapi. Dari pertemuan yang telah dilakukan, 

tingkah laku masing-masing karyawan dapat diketahui sehingga terjalin komunikasi 

yang baik antara kedua belah pihak.  

 

2.4.1  Syarat Penemuan Fraud  

 Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang 

disengaja atau tidak disengaja. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2001:71-73) 

bahwa syarat penemuan fraud terdiri dari:  

a. Penemuan Fraud 

b. 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. 

a. 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 hasil audit harus 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 kriteria (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. Masih dalam buku yang sama, Amin Widjaja Tunggal (2001:72)  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 pernyataan tersebut, jelas bahwa fraud dapat ditemukan dari hasil audit 

yang dilakukan, secara kebetulan dan melalui pengendalian menajemen serta 

informasi dari pihak lain. 

b. 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: 

a. Tingkat materialitas 

b. Biaya 

c. Informasi yang sensitif 

d. 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 mengenai hal-hal yang terdapat dalam ruang lingkup 

fraud auditing.   



a. 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 (2007:6) 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.   

b. Biaya  

 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 Arens, Elder and Beasley (2006:322) adalah sebagai 

berikut: 

      “Because fraud is difficult to detect due to colusion and false documentation, a 

focus on fraud prrevention 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. 

c. 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. 

d. 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) dalam makalahnya 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 Auditing 

 Pendekatan auditing dilakukan agar audit internal dengan mudah melakukan 

evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh. Menurut Amin Widjaja 

Tunggal (2000:81-84) pendekatan auditing terdiri dari: 

a. Analisis Ancaman 

b. Survei Pendahuluan 

c. Audit Program 

d. Pemilihan Tim Audit 

 

 Dari pernyataan terdahulu, 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. 

a. 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.  

Masih dalam makalah yang sama, Hiro Tugiman (1999:26) menyatakan bahwa: 

      “Dalam analisis ancaman, peninjauan dan evaluasi kendali adalah cara 

utama mengevaluasi kemungkinan terjadinya ketidakberesan”.  

 Dari pernyataan di atas, jelas bahwa analisis ancaman merupakan cara yang 

paling tepat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya ketidakberesan atau fraud di 

dalam perusahaan. 

 

b. Survei Pendahuluan 

 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 dalam “Internal Auditing”, Principles and Techniques 

(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 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan survei 

pendahuluan, auditor akan memperoleh informasi mengenai latar belakang persahaan 

atau hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan audit. 

c. Audit Program 

 Audit Internal harus menyusun  dan mendokumentasikam program kerja 

dalam rangka mencapai sasaran penugasan.Hiro Tugiman (2003:58) menyatakan 

bahwa program audit harus: 

a) membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran,  

dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama audit 

b) menetapkan tujuan audit 

c) menyatakan lingkup dan pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan audit 

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

akan diteliti 

e) menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan 

f) merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan audit dan 

perubahan, bila dipandang perlu, selama pelaksanaan audit. 

 

 Dengan demikian, jelas bahwa program kerja harus menetapkan prosedur 

untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi selama penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan 

sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja juga harus 

mendapat persetujuan. 

 

d.  Pemilihan Tim Auditor 

 Tim audit harus mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang 

tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau mengubah 

bukti secara sengaja dalam melaksanakan Audit Kecurangan. Dalam hal ini tenaga 

ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang lebih rumit.  

 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. 

 Pertimbangan dalam penugasan staf adalah bahwa fraud auditing tidak dapat 

diperkirakan 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 Upaya Pencegahan Fraud 

Audit internal sangat erat berkaitan dengan masalah pencegahan fraud di 

dalam perusahaan. Adanya Audit Internal dalam suatu perusahaan diyakini berperan 

dalam membantu mencegah terjadinya fraud.Namun demikian, audit internal tidak 

bertanggung jawab atas terjadinya fraud, meskipun audit internal merupakan pihak 

yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan fraud. W. 

Steve Albrecht dalam bukunya Fraud Examination (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 fraud dapat dikurangi bahkan 

dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu 

satu sama lain. Selain itu, pencegahan fraud dapat dilakukan dengan menghilangkan 

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 di atas, 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 harus menegaskan dan menekankan untuk tidak 

melakukan kecurangan dalam bentuk dan cara apapun, serta mengambil tindakan 

yang benar dalam upaya pencegahan dan penindakan kecurangan yang terjadi, 

sehingga perusahaan tidak dirugikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


