
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya perlu secara terus menerus 

ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan segala jenis kejahatan 

yang akhir-akhir ini semakin merajalela. Tidak hanya kejahatan yang berupa 

kekerasan, tapi juga kejahatan tanpa kekerasan yang banyak dilakukan oleh orang-

orang yang kebutuhan primer dan sekundernya sudah tercukupi serta terpelajar. 

Kejahatan model ini disebut kejahatan “berkerah putih” (white- collar crime). 

Istilah ini kembali menjadi populer dengan terungkapnya kasus Enron dan kasus-

kasus lain di Amerika Serikat dan Eropa. 

Dalam pengungkapan kejahatan “berkerah putih” tersebut, perusahaan dapat 

dibantu oleh tenaga ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini tenaga ahli tersebut 

adalah gabungan antara pengacara, akuntan (auditor), kriminolog, dan detektif 

(investigator). 

Pertanyaan yang sering timbul, mengapa manusia (pejabat-pejabat tinggi yang 

serba kelebihan biaya hidup) melakukan fraud? Jawaban sederhananya adalah by 

need, by greed and by opportunity (karena butuh, karena serakah, karena ada 

peluang). 

Profesi auditor yang biasa kita kenal di Indonesia adalah auditor internal 

(internal auditors) yang biasa bekerja di dalam perusahaan dan auditor ekstern 



 

(external auditors) yang biasa bekerja di kantor akuntan publik untuk mengaudit 

hasil kinerja perusahaan-perusahaan. 

Profesi audit internal telah mendapatkan pengakuan yang penting baik dari 

masyarakat bisnis maupun dari masyarakat luas. Audit intern merupakan aktifitas 

yang independen, objektif, dan aktivitas pemberian keyakinan yang memadai dan 

konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan organisasi. 

Pada prinsipnya pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang 

independen yang ada dalam suatu organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari 

pemeriksaan intern adalah untuk membantu anggota organisasi agar mereka dapat 

melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Untuk itu pemeriksaan intern akan 

melakukan analisa-analisa dan penilaian-penilaian serta memberikan rekomendasi 

dan saran-saran kepada pihak manajemen atas hasil temuan dalam pemeriksaan. 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut meliputi perencaan, pemeriksaan, 

pengujian, dan pengevaluasian informasi. Pemberitahuan hasil-hasil pemeriksaan 

dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Keefektifan pelaksanaan 

pemeriksaan yang matang dan terstruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh 

adanya tindak lanjut (follow up) atas temuan (finding) hasil pemeriksaan. Tidak 

adanya tindak lanjut atas  temuan pemeriksaan intern mengakibatkan pihak 

manajemen akan menerima sejumlah risiko, yaitu kemungkinan bahwa suatu 

tindakan akan menimbulkan akibat yang merugikan perusahaan. Akibat-akibat 

yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut misalnya risiko financial, kesalahan 

dalam pembuatan keputusan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi yang 



 

tidak benar, perhitungan akuntansi yang tidak tepat, ketidakpuasan konsumen, 

kegagalan menjalankan berbagai kebijakan dalam perusahaan. 

Dalam temuan (finding) hasil pemeriksaan dapat juga ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan semestinya. Di antaranya 

tidak ditaatinya peraturan-peraturan perusahaan sampai kepada adanya 

kecurangan (fraud) praktik tindak pidana, seperti: penyuapan, penyalahgunaan 

aset, pencucian uang (money laundering), korupsi, dan penggelapan dalam 

jabatan. 

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang melanggar Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 374. 

Alat yang dipakai oleh auditor dalam pengungkapan kecurangan adalah audit 

investigatif. Audit investigatif merupakan audit khusus (special audit) di 

Indonesia yang menjadi audit dengan bayaran paling tinggi. Investigasi secara 

sederhana dapat didefenisikan sebagai upaya pembuktiaan. Umumnya pembuktian 

ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku. 

Menurut penulis sebelumnya, yaitu: 

1. Devi Anggraeni (2005) dengan penelitiannya yang berjudul “Manfaat 

Audit Forensik dalam Pendeteksiaan Kemungkinan Adanya Korupsi atau 

Kecurangan Lainnya (fraud)”. Pada penelitian ini Devi Anggraeni 

menggunakan metode deskriptif analitik dan diteliti secara langsung ke 

perusahaan yang dipilih sebagai objek penelitian untuk mengumpulkan 

data primer dengan cara menggunkan kuesioner kepada  auditor-auditor di 

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) kantor perwakilan 



 

Jawa Barat. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa audit forensik yang 

dilaksanakan dengan efektif mempunyai hubungan yang cukup signifikan 

dengan tingkat manfaat yang cukup tinggi dalam pendeteksiaan 

kemungkinan adanya korupsi / kecurangan lainnya. Pelaksanaan audit 

forensik yang efektif dapat membantu kelancaran pendeteksian 

kemungkinan adanya korupsi / kecurangan lainnya. 

2. Rondi Muhadyarso (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Audit Internal Terhadap Temuan Kecurangan (fraud)”, yang mengadakan 

studi kasus pada PT. Telekomunikasi  Tbk Bandung menyebutkan 

pencegahan kecurangan (fraud) melalui pendeteksian kemungkinan 

terjadinya kecurangan (fraud) oleh auditor internal PT. Telekomunikasi 

Tbk Bandung mampu mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi, 

dimana berdasarkan perhitungan yang telah dianalisis sebesar 90% 

menunjukkan bahwa audit internal mampu mendeteksi kecurangan dengan 

prosedur yang ada. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Peranan Audit Internal dalam Pengungkapan 

Kecurangan (Fraud): Penggelapan dalam Jabatan”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  



 

Apakah Audit Internal Memiliki Peranan dalam Pengungkapan Kecurangan 

(Fraud): Penggelapan dalam Jabatan.” 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran 

secara menyeluruh tentang pelaksanan audit investigatif yang dilakukan auditor 

dalam mendeteksi adanya penggelapan dalam jabatan, yang akan penulis gunakan 

dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Pogram Pendidikan Sarjana Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

membuktikan apakah audit internal memiliki peranan dalam Pengungkapan 

Kecurangan (Fraud): Penggelapan dalam Jabatan.” 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dengan diadakan mengenai Peranan Audit Internal dalam Pengungkapan 

Kecurangan (Fraud): Penggelapan dalam Jabatan, maka diharapkan penelitian ini 

akan berguna bagi: 

1. Penulis 

Penelitian yang penulis lakukan dapat menambah wawasan dan  memberikan 

pemahaman keilmuan yang mendalam mengenai profesi audit internal 

khususnya dalam bidang audit investigatif. 

 



 

2. Auditor Internal dan Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dan salah satu dasar 

pertimbangan bagi manajemen puncak, komite audit, dan audit internal itu 

sendiri dalam meningkatkan kinerja auditor internal yang diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas Satuan Pengendalian Intern (SPI). 

3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi 

pengkajian lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang 

penulis teliti. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Dewasa ini perusahaan dituntut untuk dapat memanfaatkan dan mengelola 

sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efesien serta penanganan 

perusahaan secara profesional seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, 

sehingga Satuan Pengendalian Intern (SPI) yng efektif akan menjadi suatu 

kebutuhan yang tidak dapat ditunda. 

Pemeriksaan intern pada dasarnya adalah suatu fungsi penilaian independen 

yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi keefektifan 

pengendalian dalam pelaksanaan aktifitas operasi perusahaan. Tanpa adanya 

pengujian dan evaluasi, pihak manajemen tidak akan mengetahui apakah 

pengendalian yang diterapkan atas aktivitas operasi perusahaan telah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan atau malah sebaliknya. Dalam suatu organisasi 



 

perusahaan, fungsi-fungsi pemeriksaan intern dilaksanakan oleh bagian 

pemeriksaan intern (intern auditor). 

Definisi internal auditing dikemukakan oleh Moeller dan Witt (1999:1) adalah 

sebagai berikut: 

“Internal Auditing is an independent appraisal function established 

within an organization to examine and evaluate its activities as a service 

to the organization.” 

 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa intern 

diatur dalam Standar for Profesional Practice of Internal Auditor No. 400 yang 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanan pemeriksaan intern meliputi perencanaan 

pemeriksaan, pengujian dan pengevalusian informasi, pelaporan hasil-hasil 

pemeriksaan, dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut. 

Hasil temuan dapat berupa temuan, kesimpulan atau pendapat, rekomendasi, 

dan saran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan-

temuan pemeriksaan dihasilkan oleh proses perbandingan antara apa yang 

seharusnya terdapat dengan apa yang ternyata terdapat.  

Theodorus M Tuanakotta (2007:165-168) membagi pengendalian intern 

menjadi dua yaitu Pengendalian Intern Aktif dan Pengendalian Intern Pasif. 

Sarana-sarana Pengendalian Intern Aktif adalah: 1). Tandatangan; 2). Tanda 

tangan kaunter (countersigning); 3). Password dan PIN (Personal Identification 

Numbers); 4). Pemisahan tugas; 5). Pengendalian aset secara fisik; 6). Real-time 

inventory control; 7). Pagar, gembok, dan semua bangunan dan pernghalang fisik; 

dan 8). Pencocokan dokumen dan pre-numbered accountable forms. 



 

Pengendalian Intern Pasif pengendalian intern tidak mahal, tidak tergantung 

pada manusia (kebal pada kelemahan manusia seperti lengah, korupsi, teledor), 

tidak memengaruhi produktivitas, dan tidak rawan untuk ditembus atau disusupi 

pelaku fraud. 

Beberapa bentuk lain dari Pengendalian Intern Pasif ialah customized control 

(yang merupakan hasil dari berpikir positif, ketika Sistem Pengendalian Aktif 

tidak memberikan pemecahan), audit trails (jejak audit), focused audit ( audit 

terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus, yang berdasarkan pengalaman 

rawan dan sering dijadikan sasaran fraud), surveillance of key activities 

(pengintaian bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara), dan rotation of key 

personnel (merupakan Pengendalian Intern Pasif yang efektif kalau kehadirannya 

merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud). 

Menurut The Institute of Internal Auditors di Amerika, kecurangan mencakup 

suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang 

disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh 

orang di luar atau dalam organisasi. 

Berdasarkan definisi diatas kecurangan mengarah pada 4 (empat) unsur 

penting, yaitu : 

1. Ketidakberesan dan tindakan ilegal. 

2. Penipuan yang disengaja. 

3. Dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi. 

4. Dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi. 



 

Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Kunci kerberhasilan 

dari teknik investigasi adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan 

dipecahkan, apa yang akan diinvestigasi, kuasai dengan baik teknik-teknik 

investigasi, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih, dan cermat dalam 

menarik kesimpulan. 

Theodorus M Tuanakotta (2007:210) mengatakan investigasi dengan 

pendekatan teori fraud meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. “Analisis data yang tersedia. 

2. Ciptakan (atau kembangkan) hipotesis berdasarkan analisis di atas. 

3. Uji atau test hipotesis tersebut. 

4. Perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian 

sebelumnya.” 

 

Langkah-langkah yang bisa auditor lakukan dalam melakukan investigasi 

adalah pertama dengan memeriksa fisik dan mengamati. Lazimnya diartikan 

sebagai perhitungan uang tunai (dalam berbagai mata uang), kertas beharga, 

persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud (tangible assets) lainnya. 

Langkah kedua ialah meminta informasi dan konfirmasi baik lisan maupun 

tertulis kepada auditan. Langkah ini merupakan prosedur yang biasa dilakukan 

auditor. Langkah selanjutnya adalah memeriksa dokumen baik secara fisik 

maupun softdata. 

Langkah selanjutnya ialah reviu analitikal. Menurut Stringer dan Stewart yang 

dikutip oleh Theodorus M Tuanakotta (2007:231)  reviu analitikal adalah: 

“Analytical review is a form of deductive reasoning in which the 

propriety of individual details is inferred from evidence of the 

reasonableness of the aggregate results.” 

 



 

Langkah terakhir ialah menghitung kembali (reperform) yang tidak lain adalah 

mencek kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain). 

Segala bentuk kecurangn (fraud) dapat menyebabkan Fraudulent Financial 

Reporting. Fraudulent financial reporting dapat diartikan sebagai kensengajaan 

atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi 

menyesatkan secara material. 

Penyebab fraudulent financial reporting dapat disebabkan oleh keserakahan 

(contoh kasus Enron) dan adanya tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk 

menunjukkan prestasi, misalnya ketika perusahaan mengalami penyusutan pangsa 

pasar. Hal ini jelas akan merugikan perusahaan dan masyarakat luas. 

Kalau auditor independen bekerja tanpa standar audit, ia menempatkan dirinya 

dalam posisi yang sangat lemah. Terutama ketika ia memberikan audit yang 

diharapkan menemukan fraud. 

Alat yang dipakai oleh auditor dalam pengungkapan kecurangan adalah audit 

investigatif. Menurut K.H. Spencer Pickett and Jennifer Pickett, dalam buku 

Theodorus M Tuanakotta (2007:201-205) memberikan beberapa contoh tujuan 

investigasi, di antaranya: 

1. ”Memberhentikan manajemen.  

2. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevan bukti.  

3. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk 

investigasi. 

4. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan 

sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal 

mungkin. 

5. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai 

niatnya.  



 

6. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko 

terjadinya kecurangan ini dengan tepat.” 

 

Tujuan akhir dari beberapa tujuan diatas tersebut adalah menjebloskan 

pelakunya ke penjara dan / atau mendapatkan kembali sebagian atau seluruh hasil 

jarahannya. 

Pemilihan di antara berbagai alternatif tujuan investigasi, tergantung dari 

organisasi atau lembaganya serta mandat yang dipunyainya, jenis, dan besarnya 

kecurangan, dan budaya di lembaga tersebut. Tanggung jawab untuk menentukan 

tujuan yang ingin dicapai dalam suatu investigasi terletak pada pimpinan. 

Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. 

Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) 

yang berlaku. 

Apabila seseorang sudah mempunyai kuasa (jabatan) atas seorang atau lebih, 

maka orang tersebut mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Namun yang 

menjadi masalah ialah apabila orang  yang berkuasa (pejabat) tersebut 

menyalahgunakan jabatannya. Penyalahgunaan jabatan tersebut dapat 

digolongkan ke dalam Kecurangan (fraud). Dan kecurangan (fraud) tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam tindak pidana yang melanggar Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) pasal 374. 

Yang sering menjadi sasaran tindakan fraud tersebut adalah uang (baik cash 

in hand maupun cash on bank) karena langsung dapat dimanfaatkan oleh 

pelakunya. 



 

Asset Misappropriation dalam bentuk penjarahan cash (cash 

misappropriation) dilakukan dalam tiga bentuk: skimming, larceny, fraudulent 

disbursements, dan dana taktis. 

Skimming adalah penjarahan uang secara fisik yang masuk ke perusahan. Cara 

ini dikenal oleh auditor sebagai lapping. Larceny adalah penjarahan uang yang 

sudah masuk dalam perusahaan. Sedangkan apabila arus uang sudah masuk ke 

dalam sistem perusahaan lalu dijarah maka disebut fraudulent disbursements. 

Selain itu ada yang disebut dana taktis, yaitu penjarahan atas dana-dana yang 

tidak masuk ke perusahaan secara fisik atau secara administratif. Dana-dana ini 

dihimpun dari berbagai sumber, misalnya komisi resmi dari perusahaan asuransi 

atau kickback dari supplier. 

Pemeriksaan fraud dimaksudkan untuk pembuktian di pengadilan. Menurut 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) 

mengatur tahapan hukum acara pidana sebgai berikut: 

1. Penyelidikan  

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan 

menemukan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana 

guna menentukan dapat/tidaknya penyidikan dilakukan. 

2. Penyidikan  

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana yang terjadi untuk emnemukan tersangkanya. 

 



 

3. Penuntutan  

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum yang melimpahkan 

perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang sesuai dengan 

cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan agar 

diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan. 

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan 

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain berkenaan dengan 

pembuktian. 

5. Putusan Pengadilan 

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di siding pengadilan, hakim 

menjatuhkan putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum. 

6. Upaya Hukum.  

Upaya hukum Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding 

atau kasasi. 

7. Pelaksanaan putusan pengadilan 

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. 

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang diterapkan pada 

perusahaan dengan kenyataan dari hasil temuan audit yang dilakukan oleh internal 

auditor seperti tindak pidana penggelapan dalam jabatan pihak manajemen 

melakukan tindak lanjut, maka audit internal akan berperan sangat penting dalam 

pengungkapan kasus tersebut. Sehingga perusahaan tidak akan lebih dirugikan 



 

lagi dan/atau dapat mengembalikan kembali aset yang telah digelapkan. Auditor 

dapat menyelidiki kasus tersebut dengan menggunakan teknik-teknik audit 

investigatif.. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengungkapkan hipotesis sebagai 

berikut: “Audit Internal Sangat Berperan Penting dalam Pengungkapan 

Kecurangan (fraud): Penggelapan dalam Jabatan”. 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kerangka pemikiran yang disusun dalam 

bentuk bagan berikut: 



 

 

Sumber: Sawyer (2003), Tuanakotta (2007), dan wawancara, diolah. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskrptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti kasus kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara rinci 

mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu, dengan cukup 

mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masalahnya. 

Data yang relevan yang telah terkumpul dengan lengkap akan diolah, 

dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori yang ada untuk menguji 

hipotesis. Berdasarkan teori yang ada untuk menguji hipotesis. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Daerah Jawa Barat Wilayah Kota Besar Bandung Reserse Kriminal di Jl. Merdeka 

No.18-20 Bandung. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 

2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 


