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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Audit  

2.1.1 Pengertian Audit 

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba 

disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua 

tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa dan diteliti 

secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab. Seiring 

berjalannya waktu masalah masalah pada perusahaan makin luas dan rumit. Tugas 

yang dipikul oleh manajemen makin besar, oleh karena itu manajemen 

memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi 

utama manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit. 

Berikut ini beberapa pengertian Audit : 

Pengertian Audit menurut Mulyadi (2002: 9) menyatakan bahwa: 

“Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-peryataan 

mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

pada pemakai yang berkepentingan”. 

 

Pengertian serupa juga disampaikan oleh Sukrisno Agus (2004:1) : 

“Audit merupakan suatu proses sistematis untuk secara objektif 

mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-

kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menyakinkan tingkat 
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keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. 

 

Sedangkan Menurut Arens et al. (2008; 4) : 

“Audit is the accumulation and evaluation of evidence about information 

to determine and report on the degree of correspondence between the 

information and established criteria. Auditing should be done by a 

competent, independent person”. 

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Audit 

adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematik dan objektif  yang dilakukan 

oleh pihak independen atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan untuk 

memperoleh pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Audit 

Menurut Arens et al. (2008:16-19) ada tiga jenis audit yaitu : 

1. Audit Operasional (Operational Audits) 

Pemeriksaan operasioanal adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian 

dan prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas tersebut. Pada  akhir 

pemeriksaan operasional biasanya diajukan saran-saran rekomendai 

pada manajemen untuk meningkatkan kualias operasi perusahaan. 

2. Audit Ketaatan (Compliance Audits) 

Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan atas ketaatan 

pelaksanaan suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh 

pihak yang berwenang baik pihak atasan perusahaan maupun 
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pemerintah. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan 

perusahaan akan tercapai, pengendalian secara terus menerus 

memerlukan pengawasan dari manajemen untuk menentukan apakah 

pelaksanaanya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan semakin 

berkembangnya perusahaan, fungsi pengawasan ini  kurang dapat 

dilaksanakan dengan baik karena jangkauan dan ruang lingkup yang 

akan dikendalikan semakin luas dan kompleks sehingga kemampuan 

manajemen dirasakan sangat terbatas. Untuk itu manajemen 

memerlukan bagian khusus dalam perusahaan untuk melakukan 

penilaian atas pengendalian intern dan aktivitas-aktivitas perusahaan. 

Bagian ini disebut dengan audit internal. Audit internal harus dilakukan 

oleh seorang yang bebas dari pengaruh departemen atau bagian-bagian 

lain yang diperiksanya. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audits)  

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan 

suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dengan tujuan 

memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan 

tersebut sesuai dengan kriteria yang berlaku atau tertentu. 

 

2.1.3 Standar Audit 

Standar Audit terdiri dari sepuluh standar dari semua Pernyataan Standar 

Auditing (PSA) yang berlaku. Sepuluh standar Audit dibagi menjadi tiga 

kelompok : (1) standar umum; (2) standar pekerjaan lapangan; (3) standar 
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pelaporan. Standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harsus 

dimiliki auditor, standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan 

aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya, dan standar pelaporan 

mengharuskan auditor menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara 

keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif.  

Menurut Arens et al. (2010:43) standar Audit disajikan sebagai berikut : 

1) Standar Umum 

a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti 

pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai 

sebagai seorang auditor. 

b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang 

independen dalam semua hal yang berhubungan dengan 

audit. 

c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam 

melaksanakan audit dan menyusun laporan. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan 

mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. 

b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup 

mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk 

pengendalian internal, untuk menilai resiko salah saji yang 

material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau 

kecurangan. 
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c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat 

dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang 

layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan 

keuangan yang di audit. 

3) Standar Pelaporan 

a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah 

laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b. Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor 

mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak 

secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika 

dikaitkan dengan periode sebelumnya. 

c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang 

informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya 

dalam laporan auditor 

d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan 

keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa 

suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. 

Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara 

keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang 

mendasarinya dalam laporan auditor.  
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2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Audit Internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Perlunya konsep audit internal 

dikarenakan betambah luasnya ruang lingkup perusahaan.  

Audit internal yang dilakukan dalam suatu perusahaan merupakan suatu 

kegiatan penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat 

berdasarkan ats kebijakan dan rencana perusahaan, sebagai salah satu fungsi 

dalam upaya mengawasi aktivitasnya. Audit internal juga merupakan aktivitas 

pendukung utama untuk tercapainya tujuan pengendalian internal. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, audit internal harus bersifat objektif dan 

kedudukannya dalam perusahaan adalah independen. 

Definisi Audit Internal menurut The Institute of Internal Auditors (2011:2) 

adalah: 

“Internal audit is independent, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organiztion’s operations. It helps 

organization accomplish its objectives by bringin a systematic, disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, 

control, and governance process. 

 

 Definisi Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) 

tahun 2004: 

 “Audit Internal  adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam 

suatu organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, financial, dan 

kegiatan lainnya, sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan. 

Pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi 

dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian”. 
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Sedangkan definisi menurut Hiro Tugiman (2006:11) adalah : 

“Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan. 

Dari beberapa definisi tentang Audit Internal di atas, dapat disimpulkan 

beberapa poin penting, yaitu : 

1. Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam 

suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang 

melakukan penilaian tersebut adalah anggota dari organisasi 

tersebut. 

2. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektiviats manajemen risiko 

pengendalian dan proses pengelolaan organiasi. 

3. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan 

baik finansial maupun non finansial. 

4. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan 

dijalankan sesuai target dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

2.2.2 Fungsi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Fungsi Audit internal adalah membantu manajemen memberi landasan 

tindakan manajemen yang selanjutnya. Konsorium Organisasi Profesi Audit 

Internal (2004:19) menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi Audit Internal 
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harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efesiensi untuk 

memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut dapat disimpulkan, bahwa fungsi 

audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efesiensi 

dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian 

memberikan hasil yang serupa berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai 

tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil 

keputusan atau tindakan yang selanjutnya. 

Menurut SPAI (Standar Profesional Audit Internal) yang dikeluarkan 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:21), fungsi audit internal 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong 

peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan .”  

 

Menurut Hiro Tugiman (2008:2) tujuan dari Audit Internal adalah: 

“Membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung 

jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Audit Internal 

menyediakan bagi mereka analisis, penilaian rekomendasi, nasihat, dan 

informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa. 

 

 Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:21) tanggung jawab departemen 

bagian audit adalah sebagai berikut :  

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program audit 

interna perusahaan, direktur audit internal mengarahkan personil dan 

aktivitas-aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana 

tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program 

yang telah dibuat untuk persetujuan.  
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2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit internal 

dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam 

mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar memberikan 

cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha.  

3. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan instruksi 

untuk area audit yang ditugaskan dari auditing supervisor, senior auditing 

memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit. 

4. Tanggung jawab staf auditor adalah dalam melaksanakan tugas audit pada 

suatu lokasi audit.  

 

   Hal ini sesuai dengan SPAI yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal (2004:15) 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 

SPAI, dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas 

organisasi.” 

 

2.2.3 Kompetensi Audit Internal 

Seorang auditor internal yang berkompeten dapat dilihat dari 

kemampuannya  menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan kualitas 

pekerjaanya dapat diukur dengan banyaknya ujian yang dikumpulkan oleh 

seorang auditor internal. 

 

 



17 
 

Menurut Hiro Tugiman (2006:18) Kompetensi adalah sebagai berikut: 

“Kompetensi adalah kemampuan profesional yang merupakan tanggung 

jawab dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksa internal. 

 

Kompetensi setiap auditor internal merupakan tanggung jawab dari bagian 

audit internal. Pimpinan audit internal dala setiap pemeriksaan harus menugaskan 

orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, 

kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

 

2.2.4 Standar Profesi Audit Internal 

 Standar profesi audit internal merupakan instrument untuk mengendalikan 

kualitas kinerja audit internal. Standar ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan 

aktivitas audit internal agar dalam memenuhi tanggung jawabnya, audit internal 

dapat berperan untukmemberikan nilai tambah bagi organisasi. 

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal SPAI (2004:5) mempunyai  tujuan sebagai berikut:  

1) Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan 

dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor. 

2) Menjadi saran bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, 

dan tujuan audit internal. 

3) Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. 
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4) Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kinerja kegiatan operasional organisasi. 

5) Menjadi acuan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi 

auditor internal. 

6) Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang 

seharusnya. 

 Adapun standar praktik profesional audit internal ini dikemukakan oleh 

Hiro Tugiman (2006:8-18) adalah sebagai berikut: 

1. Independensi (Kemandirian) 

2. Kemampuan professional 

3. Lingkup pekerjaan 

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 

5. Manajemen bagian audit internal 

 

1. Independensi 

Dimana audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksanya. yaitu : 

a. Status Organisasi; merupakan status organisasi dari unit audit internal 

(bagian pemeriksaan internal) harus memberi keleluasaan untuk memenuhi 

dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. 

b. Objektifitas; merupakan para pemeriksa internal (internal Auditor) haruslah 

melaksanakan tugasnya secara objektif. 
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2. Kemampuan profesional 

Dimana audit internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian 

professional. Dengan meliputi : pemeriksaan intern mempunyai keahlian dan 

pengetahuan dalam pemeriksaan serta pemeriksa internal mendapat kesempatan 

pendidikan untuk selalu meningkatkan keahlian. 

3. Lingkup pekerjaan 

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang 

dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. 

Lingkup pekerjaan meliputi : 

a. Keandalan informasi ; pemeriksa internal harus memeriksa keandalan 

(reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan 

dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan 

perundang-undangan; pemeriksa internal harus memeriksa sistem yang telah 

ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan 

kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki 

akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasioperasi, laporan-

laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal 

tersebut. 
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c. Perlindungan terhadap harta; pemeriksa internal harus memeriksa alat atau 

cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; pemeriksa internal 

harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang 

ada. 

e. Pencapaian tujuan; pemeriksa internal harus menilai pekerjaan, operasi, atau 

program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, 

operasi atau program telah dijalankan secara tepat. 

4. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan 

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian 

serta mengevaluasi informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti 

(Follow up) . Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan antara lain meliputi : 

a. Perencanaan pemeriksaan; pemeriksa internal harus merencanakan setiap 

pemeriksaan 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi; pemeriksa internal harus 

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan; pemeriksa internal harus melaporkan 

hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh oleh kegiatan pemeriksaannya. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan; pemeriksa internal harus terus meninjau 

atau melakukan Follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan-
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temuan pemeriksaan yang melaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang 

tepat. 

5. Manajemen bagian audit internal 

Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara 

cepat. Manajemen bagian audit internal antara lain meliputi : 

a. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab; pimpinan audit internal harus 

memiliki penyataan tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab bagi bagian 

audit internal. 

b. Perencanaan; pimpinan audit harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan 

tanggungjawab bagian audit internal. 

c. Kebijaksanaan dan prosedur; pimpinan audit internal harus membuat 

berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan 

sebagai pedoman oleh staf pemeriksa. 

d. Manajemen personel; pimpinan audit internal harus menetapkan program 

untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian 

audit internal. 

Standar Profesi Adit Internal ini merupakan awal dari serangkaian 

Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI), yang diharapkan menjadi sumber rujukan 

bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional. 

Apabila aturan-aturan dalam standar tersebut tidak diikuti, artinya auditor 

tersebut bekerja diluar dari standar yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya pun 

menjadi dibawah standar dan juga akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan 

masyarakat akan mutu jasa auditor tersebut. Standar Profesi Internal yang disusun 
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oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal terdiri atas Standar Atribut, 

Standar Kinerja dan standar Implementasi. 

2.2.5 Laporan Hasil Audit Internal 

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk 

laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini 

merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada 

manajemen. 

Menurut Arens et al. (2008:6), tahap terakhir dalam proses audit adalah 

menyiapkan laporan audit (audit report), yang menyampaikan temuan-temuan 

auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, 

tetapi semuanya harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian 

antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk 

yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang 

biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang 

sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil. 

Menurut Sukrisno Agoes (2004:236), sebagai hasil dari pekerjaannya, 

internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut 

merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik 

perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari 

Internal Audit Department (IAD), apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, 

hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan 

tindakan perbaikan dari manajemen. 
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Untuk itu IAD harus menyampaikan laporan yang: 

 Objective 

 Clear (jelas) 

 Concise (singkat tetapi padat) 

 Constructive (membangun) 

 Timely (cepat waktu) 

 

2.2.6 Kedudukan Auditor Internal 

Bekerja secara efektif dengan manajemen, maka auditor internal sangat 

ditentukan  oleh kebebasan dalam melakukan pemeriksaan. Kebebasan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah dalam arti dapat memasuki ke setiap jenjang 

manajemen yang diperiksa. Untuk itu sebagai bagian dari manajemen, maka 

auditor internal harus melaporkan aktivitasnya kepada pejabat yang lebih tinggi.  

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi 

keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut 

memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta 

dapat bekerja dengan baik dalam arti independen dan objektif.            

Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai 

dengan job description yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam 

proses komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau 

manajer. Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat 

jalannya arus pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara 
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tegas kedudukan auditor internal ini. Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 243) ada 

empat alternatif kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi yaitu : 

1. Bagian audit internal berada dibawah direktur keuangan (sejajar dengan 

bagian akuntansi keuangan). 

2. Bagian audit internal merupakan staf direktur utama. 

3. Bagian audit internal merupakan staf dari dewan komisaris. 

4. Bagian audit internal dipimpin oleh seorang audit internal direktur. 

Kedudukan seorang auditor internal juga tidak memiliki wewenang 

langsung terhadap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan, kecuali 

pihak yang memang berada dibawahnya dalam departemen audit internal itu 

sendiri. 

2.3 Kecurangan 

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan 

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan 

adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. 

Kecurangan bisa terjadi di dalam sebuah profesi, contohnya profesi 

akuntansi. Seorang akuntan yang melakukan kecurangan dalam prosedur 

akuntansi akan mengakibatkan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akan 

berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena sebuah informasi 

akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi dari suatu entiti sangatlah 

penting, dimana informasi ini menjadi pertimbangan terhadap program atau 

kebijakan entiti tersebut untuk mencapai tujuannya. Contohnya kecurangan  
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dalam pelaporan keuangan, kesalahan pencatatan akuntansi dapat menyebabkan 

salah saji material pada pelaporan keuangan. 

 

2.3.1 Pengertian Kecurangan 

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Soejono 

Karni (2000:34), yaitu  

“Kecurangan mencakup suatu ketidak beresan dan tindakan ilegal yang 

bercirikan penipuandisengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau 

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

Menurut SPAI (2004:63) definisi kecurangan adalah : 

“Fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap 

peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat 

untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakuakan dengan sengaja demi 

keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh 

orang di luar organisasi tersebut”. 

 

Menurut Amrizal (2004:2) mendifinisikan : 

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi 

manfaat keuangan kepada si penipu”. 

 Menurut Hall (2001), fraud menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat 

material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak kepihak lain dengan tujuan 

untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta 

tersebut, fakta yang akan merugikannya dan berdasarkan hukum yang berlaku, 

suatu tindakan yang curang (fraudulentact) harus memenuhi lima kondisi ini:  
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1. Penyajian yang salah. Harus terdapat laporan yang salah atau tidak 

diungkapkan 

2. Fakta yang sifatnya material. Suatu fakta harus merupakan faktor yang 

substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak  

3. Tujuan. Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan 

tersebut salah 

4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi. Penyajian yang salah harus 

merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi 

karena ketergantungannya 

5. Perbuatan tidak  adil atau kerugian. Kebohongan tersebut telah menyebabkan 

ketidakadilan atau kerugian bagi korban fraud. 

 

Sedangkan menurut Amrizal (2004:5) pencegahan kecurangan pada 

umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan 

kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang 

diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain. 

Amrizal (2004:3) mengkategorikan aktivitas pencegahan kecurangan sebagai 

berikut: 

a. Pencegahan salah saji laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan 

Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat 

bersifat finansial atau kecurangan non finansial. 
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b. Pencegahan adanya asset yang digelapkan atau dimanipulasi (Asset 

Misappropriation), 

Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan 

‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-

pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement). 

c. Korupsi (Corruption), 

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, 

bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. 

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict 

of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan 

pemerasan (economic extortion). 

Amin Widjaya Tunggal 2005 (audit kecurangan) langkah-langkah 

pencegahan kecurangan : 

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu 

2. Proses rekruitmen yang wajar 

3. Pelatihan fraud awareness 

4. Lingkungan kerja yang positif 

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati 

6. Program bantuan kepada pegawai yang medapatkan kesulitan 

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi 

setimpal. 
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2.3.2 Klasifikasi Kecurangan 

Kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Menurut Soejono 

Karni (2000:35), yaitu :  

1. Kecurangan Manajemen 

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih 

atas dan terhormat yang biasa disebut white collar crime (kejahatan kerah 

putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu kecurangan jabatan dan 

kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatannya itu. Kecurangan 

korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.  

2. Kecurangan Karyawan  

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. 

Dibandingkan dengan dengan kecurangan yang dilakukan manajemen, 

kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan jauh lebih 

kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang. Pada 

umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka semakin besar 

kesempatan untuk kecurangan. 

3. Kecurangan Komputer 

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan 

operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer yang 

berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer. 
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Bentuk kecurangan menurut Schulze dan Daviel L. Black Wahyuni 

(2000:243) dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu : 

1. Kecurangan manajemen (management fraud) merupakan suatu tindakan yang 

disengaja membuat laporan keuangan dengan memasukan angka yang bukan 

sebenarnya atau mengubah catatan akuntansi yang merupakan sumber 

penyajian laporan keuangan. Misalnya berupa manipulasi, mengubah catatan 

akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian 

laporan keuangan.  

2. Kecurangan Karyawan (employee fraud) yang paling umum adalah 

pemalsuan daftar gaji (false payroll), penjualan palsu (false vendor) dan 

transfer cek palsu (check kitting). Pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan 

menciptakan karyawan palsu dan kemudian menguangkan gaji karyawan 

tersebut, pemalsuan penjualan dilakukan dengan membentuk penjualan palsu, 

faktur palsu yang digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan cek 

palsu melibatkan pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain 

dengan mencatat tidak benar atas transaksi transfer tersebut.  

 

2.3.3 Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan 

Soejono Karni (2000:38) menyatakan pendapatnya tentang faktor 

pendorong terjadinya kecurangan sebagai berikut: 

a. Lemahnya pengendalian internal 

1) Manajemen tidak menekankan perlunya pengaruh pengendalian internal.  

2) Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan 
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3) Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya conflict of 

interest  

4) Internal  auditor  tidak diberi wewenang  untuk  menyelidiki  para 

eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar. 

b. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

1) Banyak utang 

2) Pendapatan Rendah 

3) Gaya hidup mewah. 

c. Tekanan nan financial 

1) Tuntutan pimpinan di luar kemampuan karyawan 

2) Direktur utama menetapkan salu tujuan yang harus dicapai tanpa 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bawahannya 

3) Penurunan penjualan. 

d. Indikasi lain 

1) Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai 

2) Meremehkan integritas pribadi 

3) Kemungkinan koneksi dengan orang kriminal. 

Sedangkan menurut Arens et al. (2010 ; 432-433) ada tiga kondisi 

penyebab kecurangan (segitiga kecurangan) yaitu: 

1. Insentif/Tekanan untuk melakukan kecurangan. 

2. Kesempatan untuk melakukan kecurangan. 

3. Sikap/Sasionalisasi. Sikap yang tertanam di organisasi yang membolehkan 

manajemen atau pegawai untuk melakukan tidakan kecurangan 
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Gambar 2.1 

    Segitiga Kecurangan 

           Intensif / Tekanan 

 

 

 

Kesempatan     Sikap / rasionalisasi 

      

 

  Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Soejono Karni 

(2000:43) yaitu jika : 

a. Terdapatnya 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 otoritas manajemen dengan baik 

umum maupun khusus.  

e. Perbedaan kepentingan (conflict interest) pada tugas pekerjaan karyawan. 
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2.3.4 Jenis – Jenis Kecurangan 

Association of Certified Fraud Examination (ACFE-2000), salah satu 

asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan 

pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok 

yang disebutkan dalam Amrizal (2004), sebagai berikut: 

1) Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan 

yangdilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan 

keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat 

financial atau kecurangan non financial. 

2) Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘kecurangan kas’ dan 

‘kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaranpengeluaran 

biaya secara curang (fraudulent disbursement). Pada kasus ini biasanya mudah 

untuk dideteksi karena sifatnya tangible atau dapat diukur. 

3) Korupsi (Corruption) 

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, 

bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. 

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of 

interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan 

(economic extortion). 
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2.3.5 Pencegahan Kecurangan 

Dewasa ini kecurangan merupakan tindakan yang sifatnya kontinyu dan 

memang sulit dalam upaya menghapuskan tindakan tersebut, meski telah ada 

upaya internal audit dalam suatu organisasi dikarenakan kecurangan itu sendiri 

telah membudaya serta sifat manusia yang terkadang mempunyai sifat serakah 

yang akhirnya dapat memicu hal tersebut. Meski demikian, internal audit tetap 

berupaya dalam meminimalisir kecurangan dalam organisasi dengan 

mengupayakan pencegahan dini, serta memberikan pembinaan-pembinaan dalam 

sebuah perusahaan atau organisasi.  

AICPA bersama dengan organisasi profesional, menerbitkan Management 

Anti Fraud Program and Controls: Guidance to Prevent, Deter, and Detect 

Fraud. Dalam pedoman tersebut, mengungkapkan tiga unsur untuk mencegah, 

menghalangi, dan mendeteksi kecurangan: (1) budaya jujur dan etika yang tinggi; 

(2) tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko kecurangan; (3) 

pengawasan oleh komite audit. 

Mencakup ketiga hal di atas, maka pengendalian internal merupakan cara 

yang paling efektif dalam mencegah dan menghalangi kecurangan. Namun, 

penciptaan lingkungan pengendalian yang efektif tidak luput dari adanya nilai 

atau norma yang dianut dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya nilai dan 

norma dapat membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi. 

Penciptaan budaya jujur dan etika yang tinggi menurut Amin Widjaja Tunggal 

(2012:220) mencakup enam unsur: 
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1) Tone at the top. 

Manajemen dan dewan direksi berada pada posisi atas. Dalam hal ini 

menajemen dan dewan direksi selaku pemberi arahan terhadap karyawannya 

serta tidak membiarkan karyawan yang tidak menanamkan kejujuran dan 

perilaku etis. 

2) Menciptakan lingkungan kerja positif. 

Semangat karyawan akan semakin meningkat jika dalam perusahaannya ia 

merasa lebih santai, namun tetap memiliki dedikasi yang tinggi. Dengan 

demikian, karyawan tidak merasa terabaikan dalam lingungannya, misalnya 

seorang karyawan yang tidak mendapatkan tekanan berlebihan, ancaman dan 

sebagainya. 

3) Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. 

Perusahaan sebaiknya memprioritaskan karyawan untuk mendapat promosi 

atau mempekerjakan berdasarkan tingkat kejujuranya agar karyawan di 

dalamnya dapat lebih kompeten dan menanamkan kejujurannya sehingga dapat 

membantu pencegahan terjadinya kecurangan. Hal demikian dimaksudkan agar 

lebih mengefektifkan pencegahan atau menghalangi kecurangan. 

4) Pelatihan. 

Pelatihan merupakan tool serta menjadi pegangan bagi karyawan dalam 

perusahaan agar mampu menerapkan perilaku etisnya. Pelatihan merupakan 

bagian yang penting dalam pengendalian anti kecurangan ini. 
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5) Konfirmasi. 

Adakalanya pegawai mengkonfirmasikan tanggung jawab serta perilaku 

mereka selama bekerja tanpa melaporkan suatu tindakan yang melanggar. Hal 

ini dapat mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu pegawai 

untuk tidak melakukan kecurangan. 

6) Disiplin. 

Setiap pegawai harus mengetahui bahwa mereka akan dimintai 

pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku perusahaannya atau 

melanggar nilai dan norma, sehingga pegawai akan merasa enggan untuk 

berbuat tidak etis yang merujuk pada kecurangan. 

 

2.4  Kerangka Pemikiran 

 Pada dasarnya setiap perusahaan diwajibkan untuk mematuhi standar atas 

hukum yang berlaku. Namun pada praktiknya seringkali terdapat kekeliruan dan 

ketidaksesuaian dengan standar hukum yang berlaku. Kekeliruan, ketidaksesuaian 

dengan standar hukum tersebut meruapakan bentuk dari adanya kecurangan 

(fraud) yang meliputi kesalahan, kelemahan, dan penggelapan. Dimana kesalahan 

menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak 

sengaja. 

Internal audit adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan 

yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan 

catatan-catatan (akutansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat 

dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan 
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(manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan 

analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit. 

(Amrizal, 2004:1)  

Menurut SPAI (2004:9) auditor internal adalah kegiatan assurance dan 

konsultasi yang independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan 

nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, sedangkan menurut 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) pengertian audit internal adalah  sebagai 

berikut: 

“Internal Audit atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan.’’ 

 

 Auditor internal bertanggung jawab membantu pencegahan fraud dengan 

jalan melakukan pengujian kecukupan dan kefektifan sistem pengendalian intern, 

dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial untuk 

diidentifikasi (Kopai 2004:65).  

 Risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah Integrity risk, yaitu 

risiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan 

illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama 

baik/reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya risiko 

tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan 

prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan (Amrizal:2004:11). 
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 Pihak manajemen dan pihak auditor internal mempunyai fungsi yang berbeda 

dalam hal mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Secara normatif fungsi audit 

internal adalah memberikan jasa penilaian yang independen, menguji dan 

melakukan evaluasi kegiatan perusahaan. Sedangkan dalam usaha mendeteksi 

fraud, fungsi auditor internal adalah membantu pihak manajemen dalam 

melaksanakan tugasnya dengan cara melengkapi mereka dengan berbagai analisis, 

penilaian, rekomendasi dan penyuluhan tentang masalah yang sedang dikaji. 

(Kopai 2004:71) 

 Hiro Tugiman (2006:16) menyebutkan standar atau kualifikasi  kemampuan 

auditor internal antara lain: 

1. Independensi 

2. Kemampuan Profesional 

3. Lingkup Pekerjaan 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

5. Manajemen Bagian Audit Internal  

Apabila kelima syarat tersebut dapat dipenuhi, maka kemampuan profesional 

akan semakin terpercaya dalam melakukan fungsi pengawasan, karena 

profesionalisme merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan auditor internal 

dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. Peran utama dari internal 

auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecuarangan adalah berupaya 

untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan 

tersebut. Karena pencegahan akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih 
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mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut (Amrizal, 2004: 

4). 

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak 

akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama 

sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat 

memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah 

terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen 

agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar 

mengenai kegiatan yang diperiksanya (Amrizal, 2004:8). 

Pengertian Fraud berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga 

menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah sengaja maka 

kesalahan tersebut merupakan fraud. 

Adapun pengertian fraud menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:2) adalah 

sebagai berikut: 

“Fraud, sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti 

ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu 

kesalahan penyajian yang dikehendaki atas fakta yang material. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu pada jurnal fekon vol.1 No.2  Theresa Festi 

T (2014) menyatakan bahwa audit internal lebih baik, sebagai hasil pencegahan 

kecurangan menjadi meningkat. Koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini 
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adalah 0,467. Ini berarti bahwa pencegahan kecurangan 46,7% dipengaruhi oleh 

peran audit internal. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rima Maya Sari (2010) telah 

membuktikan dalam penelitiannya bahwa audit internal memiliki pengaruh dalam 

hal pencegahan kecurangan. Hal tersebut didukung oleh hasil uji analisis statistik 

bahwa berdasarkan hasil perhitungan variabel independent dan dependent 

diperoleh angka sebesar 92%, yang artinya audit internal yang dilaksanakan di 

BTPN telah dilakukan secara memadai dan berperan dalam pencegahan terjadinya 

kecurangan. 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit Internal 

(X) 

1. Independensi   

(Kemandirian) 

2. Kemampuan professional 

3. Lingkup pekerjaan 

4. Pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan 

5. Manajemen bagian audit 

internal 

(Hiro Tugiman 2006: 8-18) 

 

Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

(Y) 

1. Syarat penemuan fraud 

2. Ruang lingkup fraud auditing 

3. Pendekatan audit 

 

 

 

 

 

(Hiro Tugiman 2006) 



40 
 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut :  

Ho   : Audit Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan  

Ha    : Audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan  


