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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis yang semakin berkembang pesat, memberikan pengaruh besar

pada perkembangan setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa,

perdagangan, maupun manufaktur. Perusahaan sebagai suatu organisasi harus

membuat keputusan bisnis yang tepat dalam mencapai suatu tujuannya. Setiap

perusahaan tentunya memiliki aset, baik itu aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain.

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana jasa atau manfaat ekonomis di masa depan

diharapkan akan diperoleh perusahaan (Noviatiani dan Yulyanti,  2011).

Sebuah perusahaan membutuhkan auditor internal dalam mengawasi situasi

perusahaannya. Auditor internal merupakan bagian penting dari struktur tata kelola

perusahaan dalam suatu organisasi. Tata kelola perusahaan meliputi kegiatan-

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi dan komite audit untuk

memastikan integritas pelaporan keuangan (Colin & Robyn, 2006).

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, maka dimungkinkan terjadinya

sebuah fraud. Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu

antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga, yang menghasilkan adanya

kekeliruan dalam laporan keuangan. Fraud juga dapat dilihat sebagai kekeliruan yang
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disengaja, penyembunyian, atau kebenaran yang di salah gunakan untuk tujuan

penipuan/manipulasi yang merugikan keuangan individu atau organisasi yang juga

mencakup penggelapan, pencurian atau upaya apapun untuk mencuri atau secara

tidak sah memperoleh, dan menyalahgunakan atau membahayakan aset organisasi

(Oyinlola, 2010).

Salah satu kasus di Indonesia pada kecurangan akuntansi berkaitan dengan

korupsi. Korupsi merupakan salah satu fraud, yaitu upaya campur tangan

menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan

informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan

dirinya. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah

memanipulasi pencatatan laporan keuangan, pencurian dan penyelundupan  aset,

penghilangan dokumen, dan kegiatan apapun yang merugikan dalam tindak

kecurangan untuk keuangan dan aset negara atau perekonomian negara. Tindakan ini

merupakan bentuk dari kecurangan akuntansi (Haryatmoko, 2011).

Kasus kecurangan di Indonesia yang pernah terjadi seperti pencurian aset

pada PT. PINDAD , Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Bandung

dan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Abdul Rakhman Baso mengatakan ada

seorang karyawan PT Pindad sudah masuk bui di Mapolrestabes Bandung. Pada surat

laporan yang masuk ke Polrestabes, dijelaskan ada keterlibatan oknum karyawan PT

Pindad dengan laporan hilangnya 3 pucuk senjata laras pendek jenis revolver kaliber

38 milik PT Pindad, namun tidak ada atau tidak mencantumkan nama pelapornya,

yang juga telah diturunkannya auditor internal untuk mendalami kasus ini. Dalam
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laporan tersebut disebutkan kalau senpi yang hilang itu jenisnya revolver kaliber 38

(Dewi Agustina, 2012).

Auditor internal merupakan fungsi penilai independen yang ada dalam

organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas perusahaan sebagai

pemberian jasa kepada perusahaan. Auditor internal memiliki tugas yaitu mengaudit

perusahaan dan berperan dalam pencegahan terjadinya kecurangan dengan cara

menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan (Amrizal, 2004). Auditor internal

perusahaan memiliki kekuasaan secara langsung untuk bertanggung jawab dalam

mencegah, mendeteksi dan menangani penipuan dan kesalahan dalam perusahaan

melalui pengembangan dan penerapan sistem akuntansi pemeliharaan secara rutin,

dan internal sistem kontrol yang tepat. Karena keterbatasan akuntansi, sistem

pengendalian internal bisa sulit untuk menyelesaikan dalam kemungkinan adanya

kecurangan atau kesalahan (Nguyen, 2011)

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004), evaluasi sistem

pengendalian internal harus mencakup, efektivitas dan efiensi kegiatan organisasi,

keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap perundang-undang yang

berlaku, dan pengamanan aset organisasi. Jika pengendalian internal suatu

perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud sangat besar.

Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan

dan fraud dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan fraud masih terjadi, bisa
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diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini

mungkin (Hermiyetti, 2008).

Adapun kasus kecurangan lainnya pada tanggal 31 Oktober 2008, seorang

direktur penjualan dari sebuah perusahaan produk elektronik tiba-tiba mengundurkan

diri dari jabatannya ketika ditanyai oleh internal auditor mengenai keanehan dalam

data-data penjualan. Setelah dilakukan investigasi, ternyata mantan direktur tersebut

terlibat dengan proses penjualan yang palsu. Modus fraud yang dilakukannya adalah

adanya tagihan palsu yang dikeluarkan, barang persediaan dikeluarkan dari gudang

penyimpanan seolah-oleh akan dikirimkan ke pembeli namun barang tersebut

kemudian dijual sendiri dan uangnya masuk ke kantong pribadi (Tina, 2008).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul:

“PERANAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

(KECURANGAN)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

akan mengidentifikasikan masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang

akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan auditor internal pada kegiatan di  PT. PINDAD (persero).

2. Bagaimana upaya pencegahan fraud (kecurangan) di PT. PINDAD (persero).
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3. Bagaimana peranan auditor internal dalam pencegahan fraud (kecurangan) di

PT. PINDAD (persero).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk

mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Peranan auditor internal dalam kegiatan audit di PT. PINDAD (persero).

2. Upaya pencegahan fraud (kecurangan) di PT. PINDAD (persero).

3. Peranan auditor internal dalam pencegahan fraud (kecurangan) di PT.

PINDAD (persero)

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat mempunyai daya manfaat

yang luas antara lain :

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya

audit internal dengan mengkaji terhadap bagaimana peranan auditor internal

terhadap pencegahan fraud (kecurangan) di PT. PINDAD (persero) Bandung.

1.4.2 Kegunaan Operasional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah tentang

pencegahan kecurangan dengan mengkaji bagaimana peranan auditor internal

terhadap pencegahan fraud (kecurangan) di PT. PINDAD (persero) Bandung.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini,

penulis melakukan penelitian di PT. PINDAD (Persero) yang beralamat di Jalan

Jendral Gatot Subroto No. 517 Bandung, adapun pelaksanaan penelitian dilakukan

oleh penulis pada bulan Agustus sampai selesai.


