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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Audit Internal

Definisi audit internal menurut IIA (Institute of Internal auditor) dalam buku
International professional practices framework (IPPF) (2011:2) yaitu :

”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 processes”.

Definisi Audit internal yang telah disebutkan oleh IIA dapat diartikan sebagai

aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk

menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu

organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian

dan proses tata kelola.

Menurut Mulyadi (2002:29) audit intern adalah auditor yang bekerja dalam

perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya

adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen

puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan

organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
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Perbandingan konsep inti audit internal terdapat pada table 2.1 sebagai
berikut:

Table 2.1

Perbandingan Konsep Inti Audit Internal

Audit Internal lama (1974) Audit internal Baru (1999)

Internal control Risk Management, Control, Governance
Process

1. Fungsi penilaian independen yang
dibentuk dalam suatu organisasi

Suatu aktivitas independen objektif

2. Fungsi penilaian independen Aktivitas pemberian jaminan keyakinan
dan konsultasi

3. Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas
organisasi sebagai bentuk jasa yang
diberikan bagi organisasi

Dirancang untuk member suatu nilai
tamba serta meningkatkan kegiatan
organisasi

4. Membantu agar anggota organisasi
dapat menjalankan
tanggungjawabnya secara efektif

Membantu organisasi dalam usaha
mencapai tujuan nya

5. Memberikan hasil analisis, penilaian,
rekomendasi, konseling, dan
informasi yang berkaitan dengan
aktivitas yang dikaji dan menciptakan
pengendalian efektif dengan biaya
yang wajar

Memberikan suatu pendekatan disiplin
yang sistematis untuk mengevaluasi dan
meningkatkan keefektivan manajemen
risiko, pengendalian dan proses
pengaturan dan pengelolaan organisasi.

(sumber : Hiro Tugiman, 2008 :19)

2.1.2 Fungsi, Tujuan, Dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002:211) yaitu :

1) Menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan berbagai

unit organisasi.
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2) Kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan

cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan

analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan

manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. Audit intern berhubungan

dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit

sebagai catatan akuntansi.

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) tujuan pemeriksaan internal adalah

membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya

secara efektif. untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan

mengajukan saran-saran. tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan

pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Menurut Institute of Internal Auditor (IIA) dikutip oleh Sawyer (2005:42)

adanya internal audit adalah bertujuan untuk menentukan :

a) Apakah informasi keuangan telah akurat dan dapat diandalkan

b) Apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan

diminimalisir

c) Apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa

diterima telah diikuti

d) Apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
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e) Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis

f) Apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif

Institut Of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton dkk  (2008)

terdapat lima standar umum praktik pemeriksaan yang meliputi masalah-masalah

independensi, keahlian profesional, lingkup pekerjaan pemeriksaan, pelaksanaan

pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan intern.

Definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran audit internal adalah:

1. Suatu kegiatan yang independen dan objektif

2. Merupakan kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultansi (consulting)

yang independen dan obyektif.

3. Kegiatan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan

kegiatan operasi perusahaan

4. Membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya

5. Memberikan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan

meningkatkan manajemen resiko, pengendalian serta proses pengaturan dan

pengelolaan organisasi.

Auditor internal merupakan orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang

tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas auditnya. Para ahli telah mendefinisikan

beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan auditor internal dan siapa
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yang disebut auditor internal itu. Berikut adalah pendapat dari beberapa para ahli

yang penulis sampaikan untuk memperjelas pengertian auditor internal.

Auditor internal menurut Henry Simamora (2007 : 17) adalah sebagai berikut:
“Auditor internal merupakan pegawai organisasi tempat mereka bekerja
menjadi subjek terhadap hambatan yang melekat pada hubungan majikan-
karyawan”.

Menurut M. Guy at. Al (2002 : 439) yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe
mendefinisikan bahwa:

“Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu entitas
untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut, sebagai akibatnya
mereka sangat berkepentingan dengan penentuan apakah kebijakan dan
prosedur telah diikuti atau tidak”.

Menurut Mulyadi (2002) Auditor internal adalah yang bekerja dalam
perusahaan yang tugas pokoknya untuk menentukan kebijakan dan prosedur
yang ditetapkannya oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menemukan baik
atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi
dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan
informasi.

2.1.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Wewenang dan tanggung jawab auditor intern dalam suatu organisasi juga

harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan

keleluasan auditor intern untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik,

operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha. Hudri Chandry

(2009:10)

Menurut Sawyer’s (2006: 349) yang diterjemahkan oleh Ali Akbar

menyebutkan bahwa: “Standar for the professional practice of internal auditing

(standards) menyatakan tanggung jawab auditor internal adalah dimana auditor
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internal hendaknya melaksanakan kecermatan dan keseksamaan profesional dalam

melaksanakan audit internal, dimana kecermatan dan keseksamaan professional yang

diharapkan dari seorang auditor internal disini adalah kecermatan dan keseksamaan

yang bijaksana, hati-hati dan kompeten dalam situasi yang sama. Yang mana dalam

melakukan kecermatan dan keseksamaan profesional, auditor internal harus

mewaspadai kemungkinan adanya indikasi penyelewengan internal. ”

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci mengenai

tanggungjawab auditor internal dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

(2001:322.1) auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan

evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen

entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan

tanggungjawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang

berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Menurut Amin widjaja Tunggal (2000:21), 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 perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk

persetujuan.

Secara garis besar dan tanggungjawab seorang auditor internal di dalam

melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:
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1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-

kelemahan yang ditemukannya.

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk

mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.

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 luwes 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 tegas kedudukan auditor internal ini.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:243-246), ada empat alternatif kedudukan

internal auditor dalam struktur organisasi yaitu:

a) Bagian internal audit berada dibawah direktur keuangan (sejajar dengan

bagian akuntansi keuangan).

b) Bagian internal audit merupakan staf direktur utama.

c) Bagian internal audit merupakan staf dari dewan komisaris.

d) Bagian internal audit dipimpin oleh seorang internal audit director.

Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan

dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika auditor internal
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menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia

harus memberitahukan hal tersebut kepada top management. Jika indikasi tersebut

cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi.

Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer, investigator, security dan

spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan

dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada top

management yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan

perbaikan yang perlu dilaporkan.

Menurut Sawyer (2005:27) untuk mencapai tujuannya masing-masing, auditor

internal dapat melakukan beberapa pendekatan yang berbeda yakni:

a. Audit Komprehensif, istilah ini pertama kali digunakan oleh General

Accounting Office (GAO) Amerika Serikat untuk menggambarkan audit atas

semua aktivitas yang terdapat pada entitas pemerintah. Audit komprehensif

merupakan perluasan yang dilakukan GAO atas audit terhadap aktivitas operasi.

b. Audit Berorientasi Manajemen, penelaahan atas semua aktivitas sesuai dengan

perspektif manajer atau konsultan manajemen. Audit berorientasi manajemen

dibedakan dari jenis-jenis lainnya berdasarkan cara pandangnya, bukan dari segi

prosedur audit. Audit berorientasi manajemen memfokuskan diri pada

membantu organisasi mencapai tujuannya. Hasil yang signifikan adalah

membantu manajer mengelola perusahaan dengan lebih baik dan untuk

membuat manajer, bukan auditor, kelihatan baik. Audit berorientasi manajemen

jangan disamakan dengan “audit manajemen”, yang merupakan audit atas
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manajer itu sendiri. Auditor professional menghindari implikasi seperti ini

karena penilai sejati atas manajer adalah atasan mereka sendiri.

c. Audit Partisipatif, proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan

data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi audit ini merupakan

kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit

kemitraan.

d. Audit Program, penelaahan atas seluruh program, baik perusahaan publik

maupun privat, untuk menentukan apakah manfaat yang diinginkan telah

tercapai. Program dalam istilah ini berarti serangkaian rencana dan prosedur

untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Istilah tersebut berbeda dari

penelaahan atas aktivitas secara terus-menerus dalam sebuah perusahaan.

Auditor internal dalam setiap pelaksanaannya menurut Amin W Tunggal

(2010:110) dituntuk untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar yang diantaranya

1. Integritas auditor internal membentuk kepercayaan sehingga memberi dasar

untuk mengandalkan penilaian mereka.

2. Objektivitas Auditor internal menampilkan objektivita professional tertinggi

alam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang

aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor internal membuat penilain yang

seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh

kepentingan mreka atau pihak lain dalama membuat penilian
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3. Kerahasiaan Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang

mereka terima dan tidak mengunggkapkan informasi tanpa wewenang yang

tepat kecuali ada kewajiban hukum atau professional untuk melakukannya

4. Kompetensi Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan

pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa audit internal

2.1.4 Kompetensi Auditor Internal

Menurut Mulyadi (2002:58) mendefinisikan kompetensi adalah :

“Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan
pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik
diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan.”

Menurut Stephen Robbin (2007 : 38) mendefinisikan kompetensi adalah :

“Kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai

tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua)

faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.”

Menurut Robert A. Roe (2001:73) mendefinisikan kompetensi adalah:

“Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or
role. Competence integrates knowledge, skills, personal values and attitudes.
Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work
experience and learning by doing.”

(Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan
satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan,
keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan
kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang
didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan).
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Menurut Fogg (2004:90) membagi kompetensi menjadi dua kategori yaitu :

1) Kompetensi Dasar (Threshold)

Kompetensi dasar adalah karakteristik utama, yang biasanyaberupa

pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca.

2) Kompetensi Pembeda (Differentiating)

Kompetensi pembeda adalah kompetensi yang membuat seseorang berbeda

dari yang lain.

Menurut E.Mulyasa (2004:37-38) mendefinisikan kompetensi adalah :

“Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan
sikap yang direflesikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada sistem
pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan
profesional yaitu kemampuan untuk menunjukan pengetahuan dan
koseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat
kompetensinya.”

Menurut Spencer dan Spencer (2007:84) mendefinisikan kompetensi adalah:

“Kompetensi menunjukan karakteristik yang mendasari perilaku yang
menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-
nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja
unggul (superior performer) di tempat kerja.”

Menurut Lee dan Stone dalam kutipan Kharismatuti (2012:33) mendefinisikan

kompetensi adalah :

“Kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat
digunakan untuk melakukan audit secara objektif, Kompetensi auditor diukur
melalui banyaknya ijazah atau sertifikat yang dimiliki, serta jumlah atau
banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan, seminar dan
sertifikat. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering
mengikuti pelatihan atau seminar dan simposium diharapkan auditor yang
bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.”
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Sedangkan menurut Alim (2009:211) mendefinisikan kompetensi adalah:

“Aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk
mencapai kinerja superior. Aspek - aspek pribadi ini mencakup sifat, motif -
motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi
akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan
kinerja.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor

internal merupakan karakteristik yang dimiliki oleh auditor baik dilihat dari segi

keterampilan, perilaku, pengetahuan sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan

tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan ada 5

(lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni :

1) Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses

kemanusiaan, dan sistem.

2) Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu

kegiatan.

3) Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri

seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu

situasi.

4) Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi

tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri

dankemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.

5) Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan.
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Kompetensi menurut De Angelo (1981) dapat dilihat dari berbagai sudut

pandang yakni: sudut pandang auditor individual; audit tim; dan Kantor Akuntan

Publik (KAP) (Kusharyanti, 2003). Masing-masing sudut pandang akan dibahas

secara lebih mendetail sebagai berikut ini:

1) Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan

dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan

pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang

pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman

dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990)

bahwa auditor yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik

atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

2) Kompetensi Audit Tim

Pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika jika pekerjaan menggunakan

asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim

audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim

audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten,

2003). Kerja sama yang baik antar anggota tim, profesional, persistensi, skeptisisme,

proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri

yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya

perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan

dengan kualias audit.



23

3) Kompetensi Dilihat dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis dan Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan

persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak

berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang

lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi di pasar. Selain itu, KAP yang

besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak

tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo, 1981). KAP yang besar

biasanya mempunyai sumber daya yang lebih baik untuk melatih auditor mereka,

membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan

pengujian audit dibandingkan dengan KAP kecil.

Berdasarkan konstruksi yang dikemukakan oleh De Angelo (1981),

kompetensi diproksikan dalam dua dimensi yaitu pengetahuan dan pengalaman.

1) Pengetahuan

Menurut wikipedia bahasa indonesia definisi pengetahuan adalah :

“Informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang.
Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep,
teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar
atau berguna.”

Menurut Bell et al (2005) mendefinisikan pengetahuan adalah :

“Knowledge is justified beliefs about facts known to be true.” Jadi,

pengetahuan adalah suatu kepercayaan mengenai fakta yang benar.”
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Menurut Arens dan Loebbecke (1996 : 21), disebutkan bahwa :

“Jika dalam hal auditor atau asistennya tidak mampu menangani suatu
masalah mereka berkewajiban untuk mengupayakan pengetahuan dan
keahlian yang dibuutuhkan, mengalihkan pekerjaannya kepada orang lain
yang lebih mampu, atau mengundurkan dirinya dari penugasan.”

Auditor harus selalu memiliki pendidikan auditing formal, mereka juga harus

peduli dengan perkembangan baru dalam bidang akuntansi, auditing, dan bisnis serta

harus menerapkan pernyataan baru di bidang akuntansi dan auditing begitu

dikeluarkan. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan

pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan,

akuntansi dan perusahaan. Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus

dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu:

1. Pengetahuan pengauditan umum

2. Pengetahuan area fungsional

3. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru

4. Pengetahuan mengenai industri khusus

5. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah

Penelitian yang dilakukan oleh Tjun, Indrawati dan Setiawan (2012)

menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyati dan Suhardjo (2012)

bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah

koefisien positif. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan memiliki pengetahuan
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mengenai auditing yang lebih banyak menggambarkan tingginya tingkat kompetensi

profesionalnya dan akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas.

2) Pengalaman

Definisi pengalaman menurut wikipedia bahasa indonesia adalah :

“Pengalaman adalah hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia.

Berasal dari kata peng-alam-an.”

Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia (2008:34):

“Pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai,

ditanggung dan sebagainya.”

Jadi kesimpulannya, pengalaman adalah gabungan dari semua yang dialami,

dijalani, dirasai, dan ditanggung melalui interaksi secara berulang-ulang

dengan benda, alam, keadaan, gagasan dan menginderaan.

Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit di

samping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara pemeriksaan antara

auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian

halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya menunjukkan bahwa ketika

akuntan pemeriksa menjadi lebih berpengalaman, maka auditor menjadi sadar

terhadap lebih banyak kekeliruan yang terjadi dan memiliki salah pengertian yang

lebih sedikit mengenai kekeliruan yang terjadi. Auditor menjadi lebih sadar mengenai

kekeliruan yang tidak lazim serta lebih menonjol dalam menganalisa hal-hal yang

berkaitan dengan penyebab kekeliruan. Pengalaman ternyata secara signifikan
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mempengaruhi pembuatan keputusan audit pada waktu kompleksitas penugasan

dihadapi oleh auditor, seorang auditor juga dituntut untuk memenuhi kualifikasi

teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengalaman yang

diperlukan auditor internal untuk meningkatkan kompetensinya terdiri dari

pengalaman umum (general experience) yang diperoleh dari lamanya auditor bekerja

dibidang audit pengalaman tentang industri (industry experience) yang diperoleh dari

lamanya auditor mengaudit indutri klien tertentu yang diperoleh auditor dari lamanya

auditor mengikuti jenis penugasan audit tersebut. Auditor dapat memperoleh

pengalaman tersebut melalui audit yang telah dilaksanakan. Pengalaman-pengalaman

tersebut dapat membantu auditor dalam menemukan item-item yang tidak umum

dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, menemukan kesalahan yang lebih

banyak karena item-item kesalahannya lebih besar dibandingkan auditor yang

pengalaman auditnya lebih sedikit dan dalam melaksanakannya kompleksitas tugas

audit.

2.1.5 Independensi Auditor Internal

Arens, et.al.(2005) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai

penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit,

evaluasi hasil pengujian tersebut, dapat pelaporan hasil temuan audit.
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Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan

adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam

merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2008:26-27).

Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang

disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka

opininya tidak akan memberikan tambahan apapun. Supriyono (1989)

Arens dan Loebbecke (1997) mendefinisikan independensi dalam pengauditan

sebagai pengguna cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit,

evaluasi hasil pengujian tersebut, dapat pelaporan hasil temuan audit. Selain itu,

Arens dan Loebecke (1997) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek,

yaitu : independensi dalam kenyataan (independence in fact) dan independensi dalam

penampilan (independence in appearance). Independensi dalam kenyataan ada

apabila akuntan publik berhasil mempertahankan sikap yang tidak bias selama audit,

sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil persepsi pihak lain terhadap

independensi akuntan publik.

Antle (1984) dalam Mayangsari (2003) mendefinisikan independensi sebagai

suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa

sehingga temuan dan laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi oleh bukti-
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bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip

profesionalnya.

Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang

dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini

senada dengan America Institute of Certified public Accountant (AICPA) dalam

Meutia (2004) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk

bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Meskipun integritas dan

obyektivitas tidak dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang

mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak

memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Di lain

pihak, obyektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta,

kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi (Mulyadi, 1998).

SEC (Securitas Exchange Committee) sebagai badan yang juga berkepentingan

terhadap audior yang independen memberikan definisi lain berkaitan dengan

independensi. SEC memberikan empat prinsip dalam menentukan auditor yang

independen. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa independensi dapat terganggu

apabila auditor : memiliki konflik kepentingan dengan klien, mengaudit pekerjaan

mereka sendiri, berfungsi baik sebagai manajer ataupun pekerja dari kliennya,

bertindak sebagai penasehat bagi kliennya (Ryan et al, 2001) dalam Meutia (2004).
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Menurut Scott et al (2000) dalam Meutia (2004) auditor independen seharusnya

dapat menjadi pelindung terhadap praktek-praktek akuntansi, karena auditor tidak

hanya dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang akuntansi tetapi

juga dapat berhubungan dengan komite audit dan dewan direksi yang bertanggung

jawab untuk memeriksa dengan teliti para pembuat keputusan di perusahaan.

Dimensi atau indikator dari pelaksanaan independensi auditor internal

(Nurjannah,2008) sebagai berikut :

1. Kemandirian Auditor internal

Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian – penilaian

yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana sangat diperlukan atau

sangat penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat

diperoleh melalui situs organisasi dan sikap objektifitas dari para pemeriksa

(auditor internal).

a. Kemandirian Auditor dilihat dari status organisasi

Kemandirian auditor dilihat dari status organisasi adalah bahwa status

organisasi dari bagian internal audit haruslah memberikan keleluasaan

untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan

yang diberikan kepadanya.

Internal audit haruslah mendapat dukungan dari manajemen senior dan

dewan direksi, sehingga mereka akan mendapat suatu kerja sama dari
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pihak yang dipeiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaan nya secara

bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

b. Kemandirian Auditor Internal dilihat dari sikap Objektifitas

Kemandirian auditor internal dilihat dari sikap objektifitas adalah

sikap mental yang bebas dan yang harus dimiliki pemeriksa internal

(auditor internal) dalam pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh

menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang

dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang

dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil

penilaian orang lain.

Bukan hanya penting bagi auditor internal untuk memelihara sikap

mental independen dan tanggung jawab mereka, akan tetapi penting

juga bahwa pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap

independensi tersebut.

2. Independensi dalam kenyataan (independence in fact)

Independensi dalam kenyataan adalah apabila dalam kenyataannya auditor

mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan

auditnya.

3. Independensi dalam penampilan (independence in appearance)

Independensi dalam penampilan adalah hasil penilaian atau interpretasi pihak

lain terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.
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Mautz dan sharaf (Sawyer,2006: 35) dalam karya terkenal mereka “the

philosophy of auditing” (filosopi audit), memberikan beberapa indikator

independensi profesional. Indikator tersebut memang diperuntukan bagi akuntan

publik, tetapi konsep yang sama dapat diterapkan untuk auditor internal yang

bersikap objektif. Indikator- indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Independensi dalam program audit

a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit

b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit

c. Bebas dari persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang

disyaratkan untuk sebuah prosedur audit.

2. Independensi Verifikasi

a. Bebas dalam mengakses semua catatan,  memeriksa aktiva dan karyawan

yang relevan dengan audit yang dilakukan.

b. Bebas dari segala usaha manajeril yang berusaha membatasi aktivitas yang

diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti.

c. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit

3. Independensi Pelaporan

a. Bebas dari  perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikasi dari

fakta-fakta yang dilaporkan.

b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam

laporan audit.
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c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara

d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor

mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

Selain itu AICPA juga memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai panduan

yang berkaitan dengan independensi, yaitu:

1. Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan

terhadap klien.

2. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan

yang akan mengangggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara

yang mempengaruhi laporan keuangan.

3. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien

yang akan menganggu obyektivitasnya auditor.

2.1.6 Profesional Auditor Internal

Pengertian Profesional atau kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman

(2006:27) menyatakan bahwa:

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan
setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah
menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki
pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk
melaksanakan secara tepat dan pantas”.
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Pasaribu (2002) menyatakan bahwa profesional adalah sikap atau perilaku

seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Profesional sebagai keahlian dimiliki

pada kapasitas individu yang mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan, dengan

demikian profesional merupakan keahlian yang dimiliki pada kapasitas seseorang

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan sesuai dengan sikap dan

perilaku yang sesuai dengan profesinya.

Hudiwinarsih (2005) menyatakan auditor internal hendaknya berlaku

profesional, yaitu mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki dengan baik.

Profesional tidak hanya diukur dari kemampuan sebagai auditor internal saja, tetapi

juga hal-hal lain seperti:

1. Dedikasi profesional, berkaitan dengan pengabdian untuk mengerjakan suatu

pekerjaan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki, walaupun

imbalan yang diperoleh lebih sedikit.

2. Kewajiban sosial, berkaitan dengan upaya bahwa profesi auditor internal juga

membawa kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan yang

dimiliki. Auditor internal juga dituntut untuk tidak hanya membawa

kepentingan mereka sendiri dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang

dimiliki tetapi juga memiliki unsur pelayanan kepada publik ketika terdapat

atau terjadi konflik.

3. Permintaan atau tuntutan kemandirian, berkaitan dengan pandangan yang

menghendaki kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan yang
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berhubungan dengan bidang kerja yang dimiliki. Auditor internal dalam

menjalankan tugas, hendaknya memiliki kemampuan untuk mempertahankan

independensi yang dimiliki, karena memiliki peran penting dalam rangka

pengambilan keputusan mengenai temuan yang dihasilkan.

4. Peraturan profesional, diharapkan dapat membantu untuk menilai kerja

profesional auditor internal. Profesi mengijinkan untuk mengatur

pekerjaannya secara efisien dan mempunyai ciri-ciri tersendiri, sehingga

masyarakat mempunyai kesan bahwa profesi adalah tanggung jawab dan

mampu menyelesaikan tugas dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang

ada.

5. Afiliasi komunitas profesional, berkaitan dengan keikutsertaan seseorang

secara aktif dalam komunitas profesional mereka baik dalam bentuk

organisasi formal seperti ikatan profesi tertentu ataupun kelompok informal

lainnya. Tujuan utama dari afiliasi profesional adalah mengembangkan profesi

auditor internal sendiri.

Konsep Profesional Auditor Internal  menurut Kalbers dan Forgarty (1995)

dalam Rohani (2008)  terdapat lima dimensi  yaitu :

1. Pengabdian profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan

menggunakan pengetahuan dan kecapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap

melaksanakan pekerjaan mesikipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini
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adalah eksprsi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan

didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama

yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasaan rohani, baru kemudian

materi.

2. Kewajiaban Sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi, dan

manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya

pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seorang yang profesional

harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.

Setiap ada campur tangan dari pihak luar dianggap sebagai hambatan

kemandirian secara professional.

4. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang

paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi,

bukan orang yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan

pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan Sesama profesi

Hubungan dengan Sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai

acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolegal informal
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sebagai kolegal informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan

profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

Kriteria profesional auditor menurut Sawyer (2006: 10-11) dalam forum

komunikasi Satuan Pengawas Internal Badan Usaha Milik Negara /  Badan Usaha

Milik Daerah (FKSPI BUMN/BUMD), dan Yayasan Pendidikan Internal Audit

(YPIA) :

1. Services to the Public (Pelayanan terhadap masyarakat)

Auditor internal menyediakan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna sumber daya baik dalam

perusahaan maupun organisasi. Kode etik audit internal mewajibkan anggota

the institute of internal auditors (IIA) untuk menghindari keterlibatan dalam

kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau ilegal.

2. Long specialized Training (Pelatihan jangka panjang)

Auditor internal yang profesional yaitu orang-orang yang mengikuti pelatihan,

lulus dari ujian pendidikan audit internal dan telah mendapat sertifikasi.

3. Subcribtion to a code of ethic (Taat pada kode etik)

Sebagai suatu profesi, cirri utama internal auditor adalah kesediaan menerima

tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat

mengemban tanggung jawab yang efektif, auditor internal perlu memelihara

standar prilaku yang tinggi.
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Kode etik bagi para auditor internal memuat standar prilaku sebagai pedoman

tingkah laku yang dikehendaki dari anggota profesi secara individu. Para

auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan

bijaksana, penuh martabat dan kehormatan.

4. Membership in an association and attendance at meetings (anggota dari

organisasi profesi)

The institude of internal auditors (IIA) merupakan asosiasi profesi auditor

internal tingkat internasional. IIA merupakan wadah bagi auditor internal

yang mengembangkan ilmu audit internal agar para anggotanya mampu

bertanggungjawab dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, menjunjung

tinggi standar, pedoman praktik audit internal dan etika supaya anggotanya

profesioanal dalam bidangnya.

5. Publication of journal aimed at upgrading ractice (Jurnal Publikasi)

The institude of internal auditors (IIA), mempublikasikan jurnal tentang

teknik auditor internal, seperti halnya buku-buku panduan,studi penelitian,

monograf, presentasi audio visual, materi instruksi lainnya.

6. Examination to test entrance knowledge (pengenbangan profesi berkelanjutan)

Dalam setiap pengawasan, auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya

dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. salah satu upaya

untuk meningkatkan kompetensinya yaitu dengan pengenbangan profesi yang

berkelanjutan.
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7. Linsence by the state or certification by a board (Ujian sertifikasi)

The institude of internal auditors pertama kali mengeluarkan program

sertifikat pada tahun 1974. Kandidat harus lulus dua hari berturut-turut

dengan subjek yang mempunyai range yang luas. Kandidat yang lulus akan

menerima certification of internal auditors (CIA).

2.1.7 Pendeteksian Kecurangan (Fraud)

Pendeteksian kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk

menemukan serangkaian indikator-indikator kecurangan yang dapat memberikan

peringatan bagi investigator kecurangan, singkatnya adalah pendeteksian kecurangan

diperlukan untuk mengidentifikasikan adanya indikasi bahwa fraud telah terjadi.

Menurut Herawati dan Susanto (2009) dalam Siregar (2011) lima dimensi

pendeteksian kecurangan (fraud) yaitu :

1. Pengetahuan dasar atas kecurangan yaitu Perbedaan mendasar error,

irregularities, dan fraud.

2. Deteksi klien yaitu Keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan.

3. Preliminary audit yaitu Menentukan eksistensi kecurangan dari evaluasi

sistem pengendalian internal.

4. Prosedur mengaudit kecurangan yaitu Melanjutkan pemeriksaan

kecurangan.
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5. Jangkauan pengetahuan yaitu Pengetahuan mendeteksi kecurangan

melalui pelatihan formal dan Pertisipasi dalam mendesain pengungkapan

kecurangan.

2.1.7.1 Pengertian Kecurangan (Fraud)

Ada beberapa pengertian kecurangan (fraud) menurut para ahli akuntansi dan

pemeriksaan, diantaranya menurut Hiro Tugiman (2004-63) kecurangan didefinisikan

sebagai berikut :

“fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap
peraturan dan perudang-perundangan lain nya yang dilakukan dengan niat
untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi
keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh
orang diluar organisasi tersebut.”

Definisi lain mengenai fraud dikemukakan oleh The institute of internal

auditor, yang dikutip oleh Soejono Kartini (2000:34) :

kecurangan mencakup ketidakberesan dan tindak ilegal yang bercirikan

penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau  kerugian

organisasi oleh orang diluar atau didalam organisasi.

2.1.7.2 Jenis Dan Bentuk Kecurangan (Fraud)

Dalam teori segitiga kecurangan, tindakan kecurangan dapat terjadi karena

adanya tiga unsur yaitu adanya kesempatan, tekanan, dan pembenaran (Arens,

2005:432).
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1. Kesempatan (opportunity) Faktor kesempatan merupakan faktor utama yang

menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan (fraud). Risiko adanya kesempatan

bagi pegawai untuk dapat melakukan tindak kecurangan dapat diperkecil dengan

adanya pengendalian internal (internal control) yang memadai dan terus

melakukan pengawasan atas pengendalian internal tersebut.

2. Tekanan situasional/motivasi (situational pressure/motivation) Motivasi

merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam hal terjadinya kecurangan, yang

termasuk dalam kategori ini dapat berupa kebutuhan finansial, tantangan untuk

dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi atau tindakan balas dendam atas

perlakuan perusahaan yang dinilai tidak adil.

3. Rasionalisasi (rationalization) merupakan tindakan pembenaran atas tindak

kecurangan yang dilakukan. Contohnya adalah mereka (pelaku tindak

kecurangan) mungkin akan bekerja lebih giat atau membayar dikemudian hari

untuk membayar tindak kecurangan yang telah mereka lakukan tersebut.

Sumber : Tuannakota (2007)

Gambar 2.1

Segitiga Fraud (triangle fraud)

Pressure

Opportunity Rationalization

Fraud
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Menurut segitiga fraud (triangle fraud) faktor pendorong terjadinya fraud

adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk mencegahnya diperlukan

langkah-langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya yaitu: (Karyono, 2013:6162)

1. Mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan

a. Hindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai akuntan

untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan.

b. Tetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam

c. Ciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menghargai prestasi kerja.

2. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan

a. Peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian

maupun dalam pelaksanaannya.

b. Lakukan pemisahan fungsi diantara pegawai sehingga ada pemisahan

otorisasi penyimpanan dan pencatatan.

c. Penetapan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan.

3. Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan dengan memperkuat

integritas pribadi pegawai.

a. Ada aturan perilaku jujur dan tidak jujur harus didefinisikan dalam

kebiijakan organisasi.

b. Ada contoh perilaku jujur dari para atasan dan berperilaku seperti apa

yang mereka inginkan.
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c. Ada aturan sanksi tugas dan jelas bila ada penyimpangan aturan bagi

pelakunya.

Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-

gejala (symptoms)  seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang,

dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari

rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya

karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun

perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu,

perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan Red Flag (Fraud indicators).

Meskipun timbulnya red flag tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya

kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul disetiap kasus kecurangan

yang terjadi (Amrizal, 2004).

Amrizal (2004) menyatakan bahwa fraud dapat dibagi menjadi tiga kelompok

sebagai berikut:

1. Fraud laporan keuangan adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh

manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang

merugikan investor dan kreditor. Fraud ini dapat bersifat financial maupun

non financial. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh manajemen

perusahaan, hal ini menyebabkan ada dorongan untuk menyajikan laporan

keuangan yang memberikan signal positif bagi investor dan kreditor
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sehingga tertarik menanamkan modal. Padahal laporan keuangan tersebut

mengandung unsur fraud dalam penyusunan prediksi tingkat keuntungan

yang diharapkan investor dan kreditor tidak sesuai sehingga merugikan.

2. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam fraud kas dan fraud

pengeluaran-pengeluaran. Fraud dalam penyalahgunaan aset dapat berupa

tindakan lapping, yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dengan

menggunakan uang yang didapatkan dari hasil tagihan piutang. Uang

tersebut tidak disetorkan pada perusahaan terlebih dahulu namun digunakan

untuk kepentingan pribadi karyawan. Pada saat ada pembayaran piutang

yang berikutnya, uang akan disetorkan perusahaan dengan seakan-akan

merupakan hasil pembayaran piutang sebelumnya. Penyalahgunaan aset

lainnya dapat berupa penyalahgunaan persediaan barang dagangan di

gudang.

3. Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah pertentangan kepentingan

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

pemerasan (economic extortion). Korupsi adalah bagian dari fraud yang

dilakukan oleh karyawan perusahaan karena melakukan kegiatan yang tidak

sesuai dengan standar operasional organisasi dengan tujuan mendatangkan

keuntungan bagi kepentingan pribadi.
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2.1.7.3 Efektivitas Auditor Internal dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Menurut Amrizal (2004) yang menyatakan bahwa walaupun auditor internal

tidak dapat menjamin bahwa fraud tidak terjadi, namun penggunaan kemahiran

jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya fraud

dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk

mencegah terjadinya fraud merupakan keharusan. Beberapa hal yang harus

diperhatikan oleh manajemen agar fungsi auditor internal bisa efektif adalah:

1. Auditor internal harus mempunyai kedudukan yang independen dalam

organisasi perusahaan dalam arti, tidak boleh terlibat kegiatan operasional

perusahaan dan bertanggungjawab kepada atau melaporkan kegiatannya

kepada manajemen puncak

2. Auditor internal harus mempunyai uraian tugas secara tertulis sehingga dapat

mengetahui dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab

yang dimiliki

3. Auditor internal harus mempunyai kemampuan terkait dengan pemahaman

proses manual

4. Harus ada dukungan yang kuat dari manajemen puncak kepada auditor

internal, dukungan yang kuat dari manajemen puncak dapat berupa

penempatan auditor internal dalam posisi yang independen.

5. Auditor internal harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa

bersikap obyektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi
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6. Auditor internal harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik, maka audit

fee yang harus dibayar kepada Kantor Akuntan Publik bisa ditekan menjadi

lebih rendah.

7. Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas

8. Mengadakan rotasi dan pengaturan hak cuti karyawan

9. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan fraud dan berikan

penghargaan kepada yang berprestasi

10. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik

dalam hal keuangan maupun non keuangan

11. Menetapkan kebijakan pemberian dari luar

12. Menyediakan sumber tertentu dalam rangka mendeteksi fraud karena sulit

ditemukan

13. Menyediakan saluran untuk melaporkan telah terjadinya fraud hendaknya

diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

2.1.7.4 Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan (fraud)

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya

pembenaran terhadap tindakan tersebut. Karni (2000) menyatakan pendapatnya

tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan adalaha sebagai berikut:
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1. Lemahnya pengendalian internal, yaitu:

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

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang, yaitu :

a. Banyaknya utang

b. Pendapatan rendah

c. Gaya hidup mewah

3. Tekanan non finansial, yaitu :

a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan

b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa

dikonsultasikan dengan bawahannya

c. Penurunan penjualan

4. Indikasi lain, yaitu :

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai

b. Meremehkan integritas pribadi

c. Kemungkianan koneksi dengan organisasi kriminal
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2.1.7.5 Bentuk Pencegahan Kecurangan (fraud)

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh auditor internal untuk

mencegah kecurangan (Amrizal, 2004), yaitu:

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik, yaitu:

a. Lingungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika,

komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau

komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi,

pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik

sumber daya manusia

b. Penaksiran risiko (risk assessment) adalah identifikasi entitas dan

analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya,

membenuk satu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus

dikelola.

c. Standar pengendalian (control activities) adalah kebijakan dari

prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan

dengan penelaahan terhadap kinerja, pengolahan informasi,

pengendalian fisik dan pemisahan tugas

d. Informasi dan komunikasi (information and communication), yaitu:

pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam

suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan
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tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi,

terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat,

mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk

memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi

mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung

jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap

pelaporan keuangan.

e. Pemantauan (monitoring) adalah proses penentuan mutu kinerja

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup

penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan

pengambilan tindakan koreksi.

2. Mengefektifkan akitivitas pengendalian

a. Review kineja Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas

kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan atau

kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang

berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis

atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review

atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas

laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan

pinjaman.

b. Pengolahan informasi Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk

mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua
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pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah

pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi

(application control). Pengendalian umum biasanya mencakup

pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan

perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan

pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk

mainframe, mini computer dan lingkungan pemakai akhir (end user).

Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah,

diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan

fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang

terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk

akses ke program komputer dalam data file, perhitungan secara

periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam

catatan pengendalian.

d. Pemisahan tugas Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda

untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, penyelenggaraan

penyimpanan aktiva ditujukan unuk mengurangi kesempatan bagi

seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus

menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan

tugasnya dalam keadaan normal.
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3. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan

mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang saling

terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber

perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun

masyarakat sekitar secara kesluruhan prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

keadilan (fairness), transparansi, akuntabilitas (accountability), tanggng jawab

(responsibility), moralitas, keandalan (reliability), dan komitmen.

4. Mengefekifkan fungsi internal audit Internal audit manual yang berguna untuk

mencegah terjadinya penyimpangan, menentukan standar untuk mengukur

dan meningkatkan performa, memberi keyakinan bahwa hasil akhir

departemen internal audit seseuai dengan requirement dari internal audit

director.

5. Menciptakan struktur penggajian yang pantas.

6. Mengadakan rotasi dalam melakukan audit agar tidak terjadi kolusi antar

manajemen dengan auditor internal.

7. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan

memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

8. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan baik

dalam hal keuangan maupun non keuangan.

9. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar

harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu
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agar jelas mana yang hadiah mana yang berupa sogokan dan mana yang

resmi.

10. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan

karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja.

11. Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan

hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan

oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang

sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian

yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.2
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Metode
yang
digunakan

Persamaan Perbedaan

1 Marcellina
Widyastuti,
Sugeng
Pamudji
(2009)

Pengaruh
Kompetensi,
Independensi,
Dan
Profesionalisme
Terhadap
Kemampuan
Auditor Dalam
Mendeteksi
Kecurangan

Explanatory,
Deskriptif &
Verifikatif

Penggunaan
Variable X
(Independen)
Yaitu
Kompetensi,
Independensi,
Profesionalisme.

Tidak ada
perbedaan
dalam
variabel
penelitian.
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2 Sunatra,
Tria
Nitrasari
(2014)

Pengaruh
Independensi
Dan
Profesionalisme
Auditor
Internal Dalam
Upaya
Mencegah Dan
Mendeteksi

Terjadinya
Fraud

Deskriptif &
Verifikatif

Penggunaan
Variable X
(Independen)
Yaitu
Independensi
Dan
Profesionalisme
Auditor Internal

Penggunaan
Variable Y
(Dependen)
Yaitu
Mendeteksi
Terjadinya
Fraud

Penggunaan
Variable Y
(Dependen)
Yaitu
Mencegah
Terjadinya
Fraud.

3 Kadek Indra
Dwi Utama
Putra , Edy
Sujana,
Nyoman
Ari Surya
Darmawan
(2014)

Pengaruh
Kompetensi
Auditor
Internal Dan
Kualitas Jasa
Audit Internal
Terhadap
Efektivitas
Pengendalian
Intern Dan
Perwujudan
Good
Corporate
Governance
(Gcg)

Explanatory,
Deskriptif &
Verifikatif

Penggunaan
Variable X
(Independen)
Yaitu
kompetensi
Auditor
Internal.

Penggunaan
Variable Y
(Dependen)
Yaitu
efektivitas
pengendalian
intern dan
perwujudan
good
corporate
governance
(gcg)

4 Yuanita
Kurniawan
(2012)

Persepsi
Auditor
Internal
Terhadap
Deteksi Fraud

Deskriptif &
Verifikatif

Penggunaan
Variable Y
(Dependen)
Yaitu
Mendeteksi
Fraud

Penggunaan
Variable X
(Independen)
Yaitu
Persepsi
Auditor
Internal
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5 Herty
Safitri
Yunitasari
(2010)

Pengaruh
Independensi
Dan
Profesionalisme
Auditor
Internal Dalam
Upaya
Mencegah Dan
Mendeteksi
Fraud

Explanatory,
Deskriptif &
Verifikatif

Penggunaan
Variable X
(Independen)
Yaitu
Independensi
Dan
Profesionalisme
Auditor Internal

Penggunaan
Variable Y
(Dependen)
Yaitu
Mendeteksi
Fraud

Penggunaan
Variable Y
(Dependen)
Yaitu
pencegahan
kecurangan

6 Ni Made
Diah
Dianawati,
Wayan
Ramantha
(2013)

Pengaruh
Independensi,
Keahlian
Profesional dan
Pengalaman
Kerja Auditor
Internal
Terhadap
Efektivitas
Struktur
Pengendalian
Internal Bank
Perkreditan
Rakyat

Explanatory,
Deskriptif &
Verifikatif

Penggunaan
Variable X
(Independen)
Yaitu
Independensi,
Keahlian
Profesional
Auditor
Internal.

Penggunaan
Variable X
(Independen)
Yaitu
Pengalaman
Kerja
Auditor
Internal

Penggunaan
Variable Y
(Dependen)
Yaitu
Efektivitas
Pengendalian
Internal
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2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kompetensi Auditor Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan
(Fraud)

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan

sikap yang direflesikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada sistem

pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional

yaitu kemampuan untuk menunjukan pengetahuan dan koseptualisasi pada tingkat

yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan

pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya (E.Mulyasa, 2004:37-38).

Menurut The IIA Research Foundation's CBOK (IIA,2007); McIntosh (1999);

Standar audit APIP (2008); Mills (1993:84); Cheng, et al (2002), mengemukakan

bahwa kompetensi auditor internal dapat dilihat dari dimensi dan indikator sebagai

berikut:

1. Knowledge : Indikator yang digunakan terkait dengan knowledge adalah 1)

pendidikan, 2) keahlian, 3) Keterampilan, dan 4) pengalaman.

2. Sikap dan perilaku etis : Indikator yang digunakan adalah sikap dan prilaku

etis dalam menjalankan pekerjaannya.

Terkait dengan auditor internal pemerintah dalam Standar Audit APIP SA

2220, menyatakan bahwa auditor internal harus memiliki kompetensi teknis dalam

bidang auditing, akuntansi dan administrasi pemerintahan dan komunikasi. Auditor

internal wajib memilki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan

praktek audit serta keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan. Apabila
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auditor internal melakukan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan

laporan keuangan, maka auditor internal wajib mempunyai keahlian dan mendapat

pelatihan dibidang akuntansi sektor publik dan akuntabilitas auditi. Auditor internal

harus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensinya melalui

pengembangan profesional berkelanjutan (Hiro Tugiman, 2006: 31; SPAI SA 1230,

2004).

Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman

memiliki keunggulan dalam hal : (1) Mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan

secara akurat, (3) Mencari penyebab kesalahan. Hasilnya menunjukkan bahwa

semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan. Semakin

peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan semakin memahami hal-hal yang terkait

dengan kesalahan yang ditemukan.

Hal ini dipertegas oleh Haynes et., al., (1998), yang menemukan bahwa

pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan

pertimbangan yang diambil. Selain memiliki kowledge, seorang auditor internal tetap

menjaga sikap dan perilaku etis dalam selama melaksanakan pemeriksaan. Etika

berkaitan dengan pernyataan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap

sesamanya (Kell, Boynton, & Johnson, 2006:66; Mulyadi, 2002:53). Dengan demikin

Kompetensi auditor internal bernilai baik pada dimensi keahlian, berdasarkan item

pertanyaan nilai yang paling tinggi pada tingkat keahlian auditor terhadap

kemampuan memperoleh bukti-bukti yang memadai dan dapat mendukung dalam



56

pelaksanaan tugasnya dalam mendeteksian Fraudulent Financial Reporting. Rozmita

Dewi Yuniarti R. (2012) Jadi semakin tinggi kompetensi auditor internal maka akan

semakin tinggi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan.

Pengaruh Independensi Auditor Internal Terhadap Pendeteksian    Kecurangan
(Fraud)

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan

adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam

merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2008:26). Auditor internal

tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor internal berkewajiban

untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga pada

kreditor dan pihak lain yaitu masyarakat dan pengguna laporan keuangan yang

lainnya yang meletakan kepercayaan pada pekerjaan internal auditor (Yunitasari,

2010).

Auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan dan kekeliruan laporan

keuangan, terkadang auditor tidak mudah untuk mempertahankan independensinya.

Auditor yang dapat mempertahankan independensinya akan lebih mendapatkan

kepercayaan dari pihak lain/masyarakat, sehingga laporan keuangan yang telah

diaudit akan dipandang tidak memihak atau tidak menyimpang (Adnyani et al, 2014).

Jika auditor internal tidak dapat bersikap independen, maka akan sulit dalam upaya

mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan di perusahaan. Oleh sebab itu,
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profesi auditor internal akan sangat sensitif terhadap masalah independensi. Dengan

demikian sikap independensi sangat dibutuhkan agar laporan keuangan yang

disajikan oleh manajer dapat berkualitas dan berkredebilitas dalam upaya mencegah

dan mendeteksi kecurangan yang ada (Yunitasari, 2010). Jadi semakin tinggi sikap

independensi auditor internal maka akan semakin tinggi kemampuan auditor internal

dalam mendeteksi kecurangan.

Pengaruh Profesional Auditor Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan

(Fraud)

Profesional adalah sikap atau perilaku seseorang dalam melakukan profesi

tertentu. Profesional sebagai keahlian dimiliki pada kapasitas individu yang

mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan, dengan demikian profesional merupakan

keahlian yang dimiliki pada kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas

dalam suatu pekerjaan sesuai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan

profesinya (Pasaribu, 2002).

Keahlian profesional merupakan keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai

dengan bidangnya dengan menerapkan standar baku dalam profesi yang bersangkutan

dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah

ditetapkan (Matondang, 2010). Dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya

kecurangan, membutuhkan kinerja dan tindakan profesional dari auditor internal.

Karena tidak mungkin kecurangan bisa dicegah dan dideteksi jika internal auditor

tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya secara profesional (Yunitasari,
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2010).  Jadi semakin tinggi sikap profesional auditor internal maka akan semakin

tinggi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran

penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2

Paradigma Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

H1 : Kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap pendeteksian

kecurangan (fraud).

H2 : Independensi secara parsial berpengaruh terhadap pendeteksian

kecurangan (fraud).

H3 : Profesional auditor internal secara parsial berpengaruh terhadap

pendeteksian kecurangan (fraud).

H4 : Kompetensi, Independensi, Profesional auditor internal secara simultan

berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (fraud).

Kompetensi

Pendeteksian
Kecurangan (fraud)

H4

H1

H2

H3

Independensi

Profesional
Auditor Internal
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