
 

ABSTRAK 

 

Kejahatan pada zaman sekarang ini bukan saja terjadi secara fisik, tetapi 

kejahatan sudah sering kita temui secara nonfisik di dalam perusahaan. kejahatan 

jenis ini sangat merugikan perusahaan yang biasanya berupa korupsi, 

pencurian,dan penggelapan dalam jabatan. Kejahatan dalam perusahaan dilakukan 

oleh orang-orang yang berkerah putih atau dikenal dengan istilah white-collar 

crime. 

Kejahatan yang terjadi di dalam perusahaan dapat ditemukan dengan 

melakukan audit internal. Dalam melakukan audit internal, auditor internal harus 

bersifat hati-hati dalam melakukan tugasnya. Apabila auditor internal dalam 

melakukan tugasnya menemukan sesuatu ketidakberesan (indikasi kecurangan) 

dalam perusahaan tersebut, maka sebaiknya auditor internal melaporkannya 

kepada manajemen dan meminta kepada manajemen untuk melakukan tindak 

lanjut atas temuan tersebut. Dan sebaiknya manajemen menyetujui tindak lanjut 

atas temuan tersebut. 

Dalam proses penyelidikan adanya indikasi kecurangan dalam perusahaan, 

auditor internal harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, sehingga hasil audit 

internal tersebut dapat menjadi bukti yang kuat di dalam pengadilan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: “Peranan Audit Internal Dalam Pengungkapan Kecurangan (Fraud): 

Penggelapan Dalam Jabatan”. Data penelitian ini berupa data sekunder yang 

dilakukan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Kota 

Besar Bandung Reserse Kriminal Jalan Merdeka No. 18-20 Bandung. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Deskriptif Kualitatif, yaitu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah wawancara, mengumpulkan dokumen kasus perusahaan 

yang ditangani oleh kepolisian dan penelitian kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa audit internal pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia 

(Persero) Pusat berhasil menemukan kecurangan yang terjadi pada PT. 

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang. Kecurangan berupa 

penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang dan dapat dibuktikan secara hukum di 

pengadilan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah audit internal sangat berperan penting 

dalam pengungkapan kecurangan (fraud): kecurangan dalam jabatan. 

 

 

 


